
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS 

 

 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2011 



MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte como requisito 
parcial para a obtenção do Título de Mestre. 
 

 

     ORIENTADORA: 

          Profª. Drª. Glaucea Maciel de Farias 

 

LINHA DE PESQUISA: 

Médico-Cirúrgica 

 

GRUPO DE PESQUISA: 

Enfermagem Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte - UFRN  
Biblioteca Setorial Especializada em Enfermagem Profª Bertha Cruz Enders 

 
 

F866    Freitas, Mirna Cristina da Silva. 
                  Violência contra a mulher : estudo de caso em uma 

instituição de ensino / Mirna Cristina da Silva Freitas. – 2011.  
 126 p. : il. 
 
Orientadora: Glaucea Maciel de Farias. 
Dissertação (mestrado)  – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de 
Enfermagem, 2011. 

 

1.Violência contra a mulher - Dissertação. 2. Trabalho feminino - 
Dissertação. 3. Enfermagem - Dissertação. I. Farias, Glaucea Maciel de. II. 
Título. 

 

 

RN/UF/BS-Enf.                                                            CDU 364.632-055.2(043.3)   

 

 

  



MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS 

 

 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre. 

 

Aprovada em:        de dezembro de 2011, pela banca examinadora. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Professora Drª. Glaucea Maciel de Farias - Presidente 
(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

 

 

_________________________________________ 

Professora Dra. Matilde Meire de Miranda Cadete - Externo 
(Departamento de Enfermagem da ESTÁCIO DE SÁ/MG) 

 

 

_________________________________________ 

Professora Dr. Raimunda Medeiros Germano - Titular 
(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

 

 

_________________________________________ 

Professora Dra. Rosana Lucia Alves de Vilar - Titular 
(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Vilemar de Freitas Barros e Maria Joaquina 

da Silva Freitas, pelo amor incondicional, pelos princípios 

transmitidos, dedicação e apoio sempre presentes, e por 

ensinar desde o primeiro momento que a educação é o 

caminho mais seguro para o sucesso, embora nem sempre 

seja fácil. 

 

 

À Hugo Thiago de Holanda Oliveira, meu esposo, 

companheiro e amigo, pela paciência em todos os 

momentos, pela palavra de conforto e otimismo, pela 

companhia nas noites em claro e por nunca permitir que eu 

esmoreça ou acomode. Eu te amo! 

 

 

À minha filha, Milena de Freitas Oliveira, por ter me 

mostrado a profundidade do amor que uma mãe é capaz de 

sentir e por ter despertado em mim o desejo de ser mais e 

melhor a cada dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Professora Glaucea Maciel de Farias, pelo apoio desde a 
graduação, pela dedicação com que trata cada um, pela amizade 
sempre fiel e sincera, pelo exemplo como educadora e ser 
humano, pelo empenho na realização deste estudo e por 
acreditar no potencial das pessoas, mostrando que somos 
capazes de ir muito além de onde já chegamos. 

 
 
 
  



AGRADECIMENTOS 
 

 

 
A DEUS pelo dom da vida, da minha e daquelas pessoas a quem amo; por ser magnífico em 
Suas obras, fiel em Seu amor e infinito em Sua misericórdia; por nunca ter me abandonado e 
por mostrar a cada dia que nada é impossível quando estamos juntos. Glória a Ti Senhor, 
eternamente! 
 
Ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) pela autorização deste estudo. 
 
Aos componentes da banca de qualificação, Professoras Doutoras: Raimunda Germano, 
Rosana Vilar e Matilde Cadete pelas sugestões e críticas. 
 
Aos Diretores dos Centros de Aulas da UFRN pelo consentimento para a realização da coleta 
de dados 
 
À todas as trabalhadoras que aceitaram participar desta pesquisa. 
 
À Coordenadora da FACISA/UFRN do município de Santa Cruz/RN pela realização do pré-
teste do instrumento de coleta de dados e TCLE. 
 
À PROPESQ por financiar bolsas de pesquisa para alunas que, como eu, tiveram a 
oportunidade de desenvolvem planos de iniciação científica, estimulando a busca e 
divulgação do conhecimento. 
 
Às professoras Wanessa Barros, Cristiane Melo e Cristiane Ramos pela ajuda durante o pré-
teste, e por sempre estarem dispostas a contribuir. 
 
Às colegas de mestrado pelas discussões e reflexões nas aulas, em especial a Karolina de 
Moura e Isabel Karolyne, pelo companheirismo, crescimento mútuo e ajuda em todos os 
momentos, o meu muito obrigada! 
 
As colegas Illa Dantas, Maria Concebida, Viviane Rafaelle e Isabelle Katherynne pelo 
convívio e amizade construída desde a graduação. 
 
A Karolina de Moura, pela amizade sincera desde o primeiro período de curso, perdurando 
pelo mestrado, pela paciência demonstrada, o apoio nos momentos difíceis, não esquecendo 
também as xérox emprestadas, caronas dadas e tardes de estudo marcadas durante esses sete 
anos de muito esforço.  Obrigada por tudo! 
 
Ao casal, Marta Moura e Jair Manso por terem sempre me acolhido, pelo carinho e respeito 
com que me tratam, fazendo-me sentir parte da família... Muito obrigada! 
 
Às amigas Dallyana de Medeiros, Rita Lídia dos Santos e Rosane Sousa pelo convívio 
durante a graduação, as contribuições nos trabalhos, estudos, estágios, bem como nos 
momentos de lazer, não tenho palavras para descrever o quanto foram e continuam sendo 
especiais para mim. 



 
Às enfermeiras Allyne Karlla da Cunha Gurgel e Ana Cristina Feitosa de Oliveira pela 
contribuição na coleta de dados e levantamento de artigos. 
 
Aos enfermeiros Rodrigo Assis Neves Dantas e Luiz Alves Morais Filho pelas contribuições, 
amizade, respeito e atenção sempre demonstradas desde os tempos de iniciação científica. 
 
Às colegas enfermeiras Fabiane Botarelli, Fátima Haryanny, Rafaela Medeiros e Weruska 
Alcoforado, pela amizade conquistada durante nosso convívio na inesquecível “sala 13”. 
 
Aos colegas da Secretaria de Estado da Saúde Pública pelo carinho, compreensão e incentivo 
na minha busca pelo crescimento profissional. 
 
Às minhas companheiras de trabalho Renata Freire, Karlanaizyl Brito, Maria José Torres e 
Fátima Marques, pelas conversas alegres para desopilar, por compreenderem as trocas de 
horário e os atrasos, além de terem sempre uma palavra de amizade e força. Sou muito feliz 
em trabalhar com vocês!  
 
À Liduína Oliveira, minha sogra, por todo o auxílio e carinho prestado, especialmente nesse 
último ano, que me fez conciliar a maternidade com os deveres do mestrado. 
 
À amiga Francimária Ribeiro pelas palavras que me acalmavam nos momentos de estresse, 
além de todo o incentivo e ajuda quando mais necessitei. 
 
A todos, que de uma forma ou de outra, me ajudaram e não foram aqui mencionados, 
expresso minha gratidão e carinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FREITAS, Mirna Cristina da Silva. Violência contra a mulher: estudo de caso em uma 
instituição de ensino. Natal, 2011. 139f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010. 
 

 

RESUMO 

Pesquisa do tipo estudo de caso, com abordagem quantitativa e dados prospectivos, 
desenvolvido entre dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, com o objetivo de identificar o 
perfil das mulheres participantes do estudo; caracterizar os atos de violência ocorridos quanto 
ao tipo, frequência, local de ocorrência e agressor; analisar as medidas adotadas após a 
ocorrência dos atos de violência e as principais conseqüências nas vítimas. A população 
constou de 285 trabalhadoras de uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Norte. 
Os resultados mostraram que 99 (34,74%) têm entre 51 a 60 anos de idade, 78 (27,37%) de 41 
a 50 e 62 (21,75%) entre 20 e 30 anos; consideram-se de cor branca, 162 (56,84%); Têm 
ensino superior completo, 171 (60,00%) e destas 97 (56,73%) afirmaram possuir alguma pós-
graduação; são casadas, 141 (49,47%) e possuem de zero a um filho, 148 (51,93%); residem 
na Zona Sul do município de Natal, 146 (51,23%); possuem uma renda mensal de três a cinco 
salários mínimos, 171 (60,00%) e são em sua maioria Técnicos nas Ciências Administrativas 
152 (53,33%); 77 (27,02%) afirmaram ter sofrido violência; 60 (62,50%) episódios de 
agressão verbais, 26 (27,08%) de assédio moral, 05 (5,21%) de agressão física e 05 (5,21%) 
assédio sexual; 05 (100,00%) agressões físicas foram produzidas pelo esposo ou companheiro 
das vítimas, e os colegas de trabalho se outra profissão foram os responsáveis por 18 
(30,00%) agressões verbal, 15 (57,69%) assédios moral e 03 (60,00%) assédios sexuais; 02 
(40,00%) das vítimas de agressão física e 18 (30,00%) de agressão verbal sofreram violência 
apenas uma vez; 10 (38,46%) de assédio moral e 02 (40,00%) de assédio sexual vivenciaram 
quatro vezes ou mais; 05 (100,00%) agressões físicas ocorreram no ambiente doméstico, e o 
local de trabalho destacou-se com 36 (60,00%) agressões verbais, 22 (84,62%) assédios 
morais e 04 (80,00%) assédios sexuais; 35 (36,46%) contou para colegas de trabalho e 31 
(32,29%) para familiares e amigos; em 75 (78,13%) dos casos não houve intervenção, 07 
(7,29) não souberam responde se algo havia sido realizado e 14 (14,58%) informaram ter 
havido intervenção, destas, 09 (64,29%) foram tomadas pela chefia das vítimas; 26 (32,10%) 
não notificaram o fato por considerarem que não seriam tomadas providências; 62 (80,52%) 
sentiram estresse; 5 (1,76%) das mulheres se afastaram do trabalho após o episódio de 
violência, contabilizando 198 dias de absenteísmo. Chegamos a conclusão que existe um alto 
índice de violência contra a mulher, mesmo quando estas possuem um bom nível 
socioeconômico, e nesse sentido é de fundamenta importância a criação de novas propostas de 
controle de casos aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, para 
que abordem as pacientes com um olhar mais investigativo, e que, ao identificar um caso de 
violência, esteja instruído quanto os caminhos a serem seguidos para a notificação fornecendo 
simultaneamente suporte psicológico à vítima. 

 

 

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Trabalhadores; Enfermagem 

 

 



FREITAS, Mirna Cristina da Silva. Violence against women: a case study in an educational 
institution. Natal, 2011. 139f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010. 

 

 

ABSTRACT 

The study research case with a quantitative approach and prospective data, carried out 
between December 2010 and February 2011 with the aim of identifying the profile of women 
in the study, to characterize the acts of violence in the type, frequency, location occurrence 
and aggressor, analyze the steps taken after the occurrence of acts of violence and the main 
consequences on the victims. The population consisted of 285 workers in a tertiary institution 
in Rio Grande do Norte. The results showed that 99 (34.74%) have between 51 to 60 years of 
age, 78 (27.37%) of 41 to 50 and 62 (21.75%) between 20 and 30 years, are considered color 
white, 162 (56.84%) have completed higher education, 171 (60.00%) and of these 97 
(56.73%) reported having some post-graduate degrees, are married, 141 (49.47%) and have 
from zero to one child, 148 (51.93%) reside in the south of the city of Natal, 146 (51.23%) 
have a monthly income of three to five minimum wages, 171 (60.00%) and are mostly in the 
Technical Administrative Sciences 152 (53.33%), 77 (27.02%) reported having experienced 
violence, 60 (62.50%) episodes of verbal aggression, 26 (27.08%) of bullying , 05 (5.21%) of 
physical abuse and 05 (5.21%) sexual harassment; 05 (100.00%) assaults were made by the 
spouse or partner of the victims and co-workers is another profession were responsible for 18 
(30.00%) verbal aggression, 15 (57.69%) bullying and 03 (60.00%) sexual harassment, 02 
(40.00%) of victims of physical aggression and 18 (30.00 %) of verbal abused only once, 10 
(38.46%) of bullying and 02 (40.00%) of sexual harassment experienced four or more times 
05 (100.00%) assaults occurred at domestic and work stood out with 36 (60.00%), verbal 
abuse, 22 (84.62%), moral harassment and 04 (80.00%) sexual harassment, 35 (36.46%) told 
colleagues work and 31 (32.29%) for family and friends in 75 (78.13%) cases there was no 
intervention, 07 (7.29) were unable to respond if something had been done and 14 (14.58% ) 
have been reported intervention of these, 09 (64.29%) were taken by the heads of the victims, 
26 (32.10%) did not notify the fact on the ground that no action would be taken, 62 (80.52%) 
felt stress , 5 (1.76%) of women turned away from work after the episode of violence, 
accounting for 198 days of absenteeism. It is concluded that there is a high rate of violence 
against women, even when they have a good socioeconomic status, and in this sense is 
important to establish bases of new proposals for improving control of cases of health 
professionals, especially nurses, to approach patients with a more investigative, and that by 
identifying a case of violence, be instructed about the paths to be followed for notification 
while providing psychological support to victims. 

 

Key-words: Violence against women; Workers; Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade atual, cujo perfil socioeconômico se configura na base das políticas de 

um mercado exclusivamente capitalista, observa-se sua influência nos costumes e no 

cotidiano das práticas profissionais, que por sua vez repercutem na vivência familiar. Soma-se 

a isso uma combinação entre modernização e urbanização aceleradas, desigualdade social, 

padrões de consumo de primeiro mundo, liberdade política e ausência de freios morais e 

religiosos (KAHN, 1999). 

Vieira et al. (2008) discutem que uma grande mobilidade nos empregos leva todos os 

membros da família à necessidade de um processo constante de adaptação, acrescido da 

distância com as famílias de origem e, consequentemente, da quebra da rede de apoio. Além 

desses fatos, os autores ressaltam o impacto da televisão, da pobreza e da mudança de valores 

e papéis como variáveis que têm afetado a vida das pessoas no círculo familiar, trazendo o 

aumento dos conflitos e originando as rupturas emocionais e físicas. 

Evidenciando essa problemática, observa-se que a violência tem se tornado assunto 

principal em noticiários de todos os jornais, fenômeno corriqueiro na vida de pessoas que 

utilizam a mídia como fonte de lazer e informação, de modo que, ao fazer parte do cotidiano 

das cidades, do país e do mundo, mostra-se banalizado de tal forma que é percebido pela 

sociedade como algo que naturalmente faz parte da vida (DANTAS, 2009; FERRAZ et al., 

2009). 

Tal fato pode ser fundamentado, ainda, na ampla circulação de cenas de conteúdo 

violento por meio de filmes, videogames, Internet, dentre outros, distribuídos, sobretudo, 

pelos Estados Unidos da América (EUA) aos demais países do continente e para grande parte 

do mundo. Essa cultura tem como consequência um comportamento de dessensibilização que 

se caracteriza pela indiferença dos indivíduos frente às vítimas da violência e a pouca 

capacidade de intervirem nos conflitos que envolvam outras pessoas (NJAINE, 2006). 

No entanto, é importante salientar que a violência não é algo novo, uma vez que a 

Bíblia ilustra a história dos irmãos Caim e Abel como o gênesis na violência, sendo, portanto, 

difícil relatar fases históricas sem mencionar a convivência atrelada ao uso da dominação, 

força e/ou tentativas de aniquilar o outro (MINAYO, 2000; DANTAS, 2009). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a violência é um problema social de grande 

dimensão, sendo capaz de afetar toda a sociedade e atingir crianças, adolescentes, homens e 

mulheres, durante toda a vida ou em diferentes períodos (BRASIL, 2009b).  
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Essa realidade é semelhante à de aproximadamente dez anos atrás e pode ser 

constatada nos dados do Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE), que é uma federação 

de associações nacionais representando a Enfermagem de mais de 128 países. Segundo esse 

conselho, a violência recai principalmente sobre os jovens e as mulheres, sendo estas últimas 

objeto mais frequente desses agravos (CIE, 1999). 

Historicamente, um dos grandes problemas da mulher sempre foi o da sua falta de 

instrução, que era negligenciado, uma vez que suas tarefas resumiam-se a cuidar da casa e dos 

filhos. Até o final do século XIX, os poderes públicos e uma boa parte dos intelectuais 

tiveram a maior relutância em promover a educação feminina (AMNISTIA 

INTERNACIONAL, 2008).  

Sabe-se que, ao contrário dos homens, a violência contra a mulher ocorre tanto na rua 

como em casa, sendo mais presente no espaço doméstico e praticada, sobretudo, por maridos, 

companheiros, pais e padrastos (CEPIA, 2010).   

Nesse sentido, esse tipo de violência se encaixa em um grupo maior de eventos 

denominado “violência de gênero” e pode ser conceituado como qualquer ato que resulta ou 

possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Esse conceito 

inclui também ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade em público ou na vida 

privada, assim como castigos, maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto 

(KRONBAUER et al., 2005; AUDI et al., 2009). 

Quando falamos de gênero, referimo-nos ao conjunto de relações, atributos, papéis, 

crenças e atitudes que definem o que significa ser homem ou ser mulher. Na maioria das 

sociedades, essas relações são desiguais. Os desequilíbrios de gênero se refletem nas leis, 

políticas e práticas sociais, assim como nas identidades, atitudes e comportamentos das 

pessoas, de tal maneira que mulheres e homens, em função da organização social das relações 

de gênero, estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte, e é nessa 

perspectiva que apontamos a violência contra a mulher como uma das principais causadoras 

desses agravos (BRASIL, 2009a). 

É importante destacar que a expressão “violência contra a mulher” foi definida por 

volta do ano de 1978 pelo movimento feminista, como forma de referir-se, dentre outras 

ocasiões situações, aos maus tratos sexuais, físicos e psicológicos cometidos pelos parceiros 

íntimos, ao estupro de meninas, assédio sexual no ambiente de trabalho, além do preconceito 

em relação à homossexualidade feminina (OEA, 1994; SCHRAIBER; D’OLIVEIRA, 1999; 

BORSOI; BRANDÃO; CAVALCANTI, 2009). 
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Com o aumento do nível de instrução da mulher, observou-se uma taxa menor de 

fecundidade, uma vez que ela estava saindo de casa para trabalhar, bem como passou a haver 

maior liberdade em relação ao pai/marido. Nessa realidade, muitas vezes o pai ou marido, 

incomodado com essa “liberdade”, utiliza-se de meios ofensivos para mostrar à mulher que o 

homem “deve estar no comando” (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2006). 

Somando-se a essas informações, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

aponta que um dos fatores de risco para a violência contra a mulher no ambiente doméstico 

pode ser o desemprego do marido, que pode causar sentimentos de estresse, acarretando um 

comportamento ofensivo (CDC, 2008). 

Outro fator de risco relevante para a ocorrência desses eventos perpetrados pelo 

parceiro íntimo foi mostrado em pesquisa recente realizada nos Estados Unidos da América 

(EUA), na qual foi observado que 57 (14%) das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo 

de violência na infância e 46 (11%) negaram a ocorrência, mas relataram que seus maridos 

foram expostos. A exposição conjugal foi associada a um risco quatro vezes maior de 

violência perpetrada por parceiro íntimo, em comparação com entrevistadas cujos maridos 

não foram expostos à violência na infância, de modo que o consenso geral era de que o 

ambiente e a forma como uma criança é criada influencia o comportamento e a utilização de 

atitudes violentas na vida adulta (CLARK et al., 2010). Esses dados são reforçados por 

entidades internacionais, que defendem que a exposição à violência durante a infância pode 

gerar adultos violentos (NCADV, 2007; CDC, 2008). 

Quando tratamos de dados mundiais, observa-se que uma em cada quatro mulheres vai 

sofrer violência doméstica no decorrer de sua vida, 85% dessas vítimas são mulheres[,] e a 

cada ano esse número é estimado em 1,3 milhões de vítimas de agressão física por parceiro 

íntimo e na maioria desses casos os autores da agressão não são denunciados à polícia 

(NCADV, 2007). 

Estudo do World Health Organization (WHO) realizado em 10 países, acerca da saúde 

da mulher e violência doméstica, observou que entre 15% e 71% das entrevistadas relataram 

violência física ou sexual por marido ou parceiro. Foi constatado também que, a cada ano no 

mundo, aproximadamente 5.000 mulheres são assassinadas por membros da família (WHO, 

2009). 

Em pesquisa realizada no Brasil, mais precisamente em Campinas/SP, com 1.379 

usuárias do Sistema Único de Saúde, concluiu-se que o fato de essas mulheres terem 

presenciado na família ou vivenciado violência antes dos 15 anos de idade aumentou em 

quase o dobro a probabilidade para sofrerem violência psicológica na idade adulta, e mais de 
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uma vez e meia as chances de violência física e sexual. Os autores acreditam que tal condição 

observada no presente estudo pode ser indicativa de que esse evento iniciado na adolescência 

pode estar sendo vivenciado como parte “natural” da vida da mulher, contribuindo para sua 

baixa autoestima e falta de autonomia para criar mecanismos que contribuam para modificar 

essa situação (AUDI ET AL., 2008). 

Dessa maneira, é conhecido que 70% dos casos de violência contra mulheres ocorrem 

dentro de casa e, em muitos desses casos, o agressor é o marido, ex-marido ou o amante, 

apresentando maior frequência do que muitas patologias. Soma-se a isso o fato de que, todos 

os anos, cerca de 4,8 milhões de mulheres experimentam agressões físicas e estupros 

relacionados ao parceiro íntimo. Esse comportamento resultou em 1.158 mortes de mulheres 

em 2004. Esse problema sofre uma invisibilidade de origem social, caracterizada pela difusão 

da ideia de que a violência entre parceiros íntimos é um assunto privado, que só pode ser 

resolvido pelos envolvidos (MARINHEIRO; VIEIRA; SOUZA, 2006; CDC, 2008). 

Em Portugal, tem-se que, das 7.639 vítimas de crime assinaladas pela Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) em 2009, observou-se que cerca de 86% eram do sexo 

feminino e situavam-se, em termos de faixa etária, entre os 26 e os 45 anos de idade (30,7%). 

Em relação ao agressor, identificou-se sendo predominantemente do sexo masculino em 85% 

das situações sinalizadas, na mesma faixa etária da vítima, isto é, entre os 26 e os 45 anos de 

idade (26%), e que tinha relação conjugal com a mesma (50,4%) (APAV, 2010). 

No que concerne a dados brasileiros, o MS, em sua série “Cadernos de Atenção 

Básica”, afirma que a violência no ambiente familiar/doméstico toma a forma de maus tratos 

físicos, psicológicos, sexuais, econômicos ou patrimoniais, causando perdas de saúde ainda 

pouco dimensionadas (BRASIL, 2002). 

Esses dados são reforçados em pesquisa realizada em 1998, na qual, somente no 

Município do Rio de Janeiro, foram registrados 31.206 casos de agressões físicas contra 

mulheres, em sua maioria praticados por membros da família (CEDIM, 2000). 

Outros dados são trabalhados em estatísticas brasileiras, as quais mostram que os 

óbitos por armas de fogo (homicídio), em 2006, foram responsáveis por 53% das mortes de 

pessoas do sexo feminino em nosso país. Os acidentes de trânsito também são importante 

causa de mortes neste mesmo sexo, representando, na faixa etária de 15 a 59 anos, um 

percentual de 67,25% dos óbitos (BRASIL, 2009b). 

Esse mesmo documento revela que, no período de 2006-2007, em dados coletados 

através do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), implantado pelo MS, são 

as mulheres as principais vítimas da violência intrafamiliar e sexual, em todas as suas fases da 
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vida, em especial na adolescência e na vida adulta, e na maioria das vezes cometida por um 

único indivíduo do sexo masculino (BRASIL, 2009b).  

Considerando o recorte raça/etnia, as mulheres negras são as principais vítimas de 

violência. O espaço domiciliar é o local onde ocorre a maior parte das agressões. Segundo os 

dados do VIVA, 58% das violências acontecem nos domicílios e 31% delas são atos de 

repetição (BRASIL, 2009b). 

A violência contra a mulher acaba refletindo no Sistema de Saúde Pública e na 

economia dos países, pois estima-se que um em cada cinco dias de absenteísmo no trabalho 

feminino decorre da violência doméstica. Ela custa a países desenvolvidos, como o Canadá, 

cerca 1,6 bilhão de dólares anualmente, somando-se os gastos de atendimentos médicos e 

queda da produtividade. Nos EUA esses gastos oscilam entre 10 e 60 bilhões de dólares por 

ano, incluindo, dentre outras despesas, aquelas relacionadas a assistência médica, serviços de 

saúde mental, e perda de produtividade (DAHLBERG, KRUG, 2007; CDC, 2008) 

Dessa forma, a violência vem sendo associada a inúmeros problemas apresentados por 

mulheres, o que faz com que utilizem mais os serviços de saúde. Isso leva os profissionais a 

confrontarem-se permanentemente com a necessidade de atuar frente aos diversos tipos de 

violência e nos diferentes níveis de atenção e complexidade (BISPO; ALMEIDA; DINIZ, 

2007). 

Borsoi; Brandão; Cavalcanti (2009) chamam a atenção para o fato de que a ocorrência 

dessa modalidade de violência é algo bastante comum nos serviços de saúde, apesar de não se 

apresentar como queixa principal que leva as mulheres a procurar atendimento. Além disso, 

os autores apontam que, apesar da importância da identificação, hoje se colocam novas 

necessidades: a reflexão sobre o encaminhamento dado aos casos já detectados, e 

instrumentalizar os profissionais para o enfrentamento do problema. 

Nesse aspecto, a notificação dos casos é de fundamental importância, uma vez que é 

por meio dela que a violência ganha visibilidade, permitindo o dimensionamento 

epidemiológico do problema e a criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção. Sob 

esse ponto de vista, o setor de saúde tem um papel importante na identificação e no registro 

das informações sobre os fatos violentos (BISPO; ALMEIDA; DINIZ, 2007; SALIBA et al., 

2007). 

Lima et al. (2009) discutem que cada profissional de saúde desenvolve as próprias 

estratégias no atendimento às situações de violência. Saliba et al. (2007) destacam o 

despreparo de muitos profissionais em lidar com essas vítimas que recorrem ao serviço, 
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demonstrando não saber a maneira como proceder na assistência prestada, o que leva a uma 

prática assistemática, com consequente subnotificação dos casos.  

Muitas vezes, durante o atendimento, o profissional age focalizando sua atenção 

somente sobre os danos biológicos, sem atuar na detecção desses eventos e no 

desenvolvimento de ações preventivas, ou ainda culpabilizando a mulher ou não dando 

importância à sua fala, tendo uma repercussão negativa nas práticas assistenciais 

(BUCHABQUI; CAPP; PETUCO, 2006; GOMES et al., 2009; LIMA et al., 2009). 

No entanto, percebe-se que existe pouca atenção para relacionar a identificação das 

lesões físicas e o contexto no qual foram produzidas, o que explica, em parte, os sub-registros 

(BISPO; ALMEIDA; DINIZ, 2007).  

Observa-se, desse modo, a persistência dos problemas quanto à fidedignidade das 

informações sobre a violência de gênero, e, somando-se a isso, há os entraves que dificultam a 

notificação no Brasil. Dentre estes se destacam a utilização de diferentes definições do 

fenômeno nas estatísticas disponíveis, a diversidade das fontes de informação e a inexistência 

de inquéritos populacionais. Há também escassez de regulamentos que firmem os 

procedimentos técnicos, ausência de mecanismos legais de proteção aos profissionais 

encarregados de notificar, falha na identificação da violência no serviço de saúde e a quebra 

de sigilo profissional (KRONBAUER et al., 2005; SALIBA et al., 2007). 

Para minimizar o problema da subnotificação, foram criadas delegacias especializadas 

de atendimento às mulheres (DEAM), com a finalidade específica de dar atendimento e 

orientação a mulher vítima de violência. Essas instituições têm competência para receber as 

queixas e apurar os seguintes crimes: de lesão corporal; ameaça; estupro e atentado violento 

ao pudor; maus-tratos; abandono de incapaz; constrangimento ilegal; sequestro e cárcere 

privado; sedução; aborto provocado por terceiro; corrupção de menores; e rapto (CEDIM, 

2000). 

Contribuindo com essa ideia, Lamoglia; Minayo (2009) observaram, em estudo 

realizado em uma Delegacia de Polícia da cidade do Rio de Janeiro/RJ, que a violência contra 

a mulher é um problema grave, pois, somente nos anos de 1997 a 2001, do total de 1.000 

casos de crimes e infrações registrados na delegacia, 40% aproximadamente se deveram à 

violência contra a mulher, e destes, 50% foram especificamente de violência conjugal.  

Esses dados mostram o quanto a violência configura-se complexa em sua causalidade 

e problemática quando tentamos mensurá-la, uma vez que o reconhecimento de sua 

ocorrência envolve análises de valores e práticas culturais. Fazem parte desse contexto 

componentes causais socio-históricos, econômicos e subjetivos, além de se apresentar como 



______________________________________________________________Introdução       24 
 

um dos eventos bioéticos de maior relevância, pois, para além dos danos físicos e 

psicológicos, necessita de um grande número de ações para a sua prevenção e tratamento 

(GARCIA et al., 2008; MINAYO, 2005). 

Entender mais precisamente as consequências da violência no Brasil é uma questão 

crucial para o balizamento de políticas públicas de saúde e de segurança que imponham uma 

lógica de racionalidade ao uso dos recursos públicos. A atitude violenta frente à mulher 

consiste em violação dos direitos humanos e é um comportamento criminal, devendo ser 

encarada desta maneira pelos profissionais que lidam com essas vítimas, uma vez que 

apresenta um forte componente cultural, que não é facilmente superado por meio de leis e 

normas (CARVALHO et al., 2007; PITANGUY, HERINGER, 2002). 

Com isso, o trabalho ora proposto torna-se relevante para um melhor conhecimento 

por parte da equipe de saúde acerca da mulher vítima de violência, no sentido de aperfeiçoar o 

cuidado prestado à pessoa que busca ajuda, e nem sempre se encontra com vontade de 

expressar o evento.  

Sob outro aspecto, mas ainda sob a ótica da assistência, o presente estudo serve como 

ampliação do modo de cuidado, através da interligação de conhecimentos dos diversos 

profissionais de saúde, visando um bem-estar para a vítima, proporcionando uma assistência 

integral e humanizada, como prioriza o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse ponto, 

chamamos a atenção para o enfermeiro como ator fundamental, pois é o que conhecidamente 

dedica maior atenção ao cliente desde o acolhimento, investigando os sinais e sintomas e 

elegendo as condutas adequadas. 

Nesse contexto, como aluna de graduação presenciei casos de mulheres que buscavam 

atendimento nos serviços de emergência e nas unidades de saúde com queixas que remetiam à 

possibilidade de terem sofrido um ato violento. Porém, mesmo apresentando lesões 

compatíveis com um ato de violência, não relatavam tal fato. Pior ainda, o profissional de 

saúde que fazia o atendimento nem sempre as abordava sobre essa possibilidade. Essa 

omissão resultava tanto na subnotificação como também mantinha a mulher exposta à 

continuidade desses atos, isto porque, omitindo o fato, nenhuma conduta por parte das 

autoridades cabíveis seria tomada, pondo em risco a saúde e a vida desta mulher. 

No tocante ao conhecimento científico, acreditamos que este trabalho poderá 

contribuir com o tema da violência contra a mulher, denotando a importância da criação de 

políticas públicas direcionadas a combater esses eventos e promover apoio para as vítimas, 

seus dependentes e até os próprios agressores. Também poderá trazer à tona a necessidade de 

articulação entre as ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem 
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como a importância de ações não governamentais, para promover e realizar campanhas 

educativas de prevenção da violência doméstica. 

Podemos inserir ainda nesse contexto a realidade no Estado do Rio Grande do 

Norte/RN, fato até agora não observado em pesquisas, uma vez que constatamos escassez, na 

literatura, de estudos que contemplem a Região Nordeste do Brasil, bem como a inexistência 

dos que tratem do RN em especial. 

Diante do exposto, e preocupados com a identificação eficaz da mulher como vítima 

de violência em nosso estado, questionamo-nos: Quem são as funcionárias de uma instituição 

de ensino que sofreram violência nos últimos 12 meses? Quais os tipos de violência, a 

frequência, o local de ocorrência e o principal agressor? Que medidas foram adotadas após a 

ocorrência dos atos de violência e quais as principais consequências para as vítimas? 

Considerando a importância do tema abordado e atrelando-nos aos questionamentos 

propostos, objetivamos: identificar o perfil das mulheres participantes do estudo; caracterizar 

os atos de violência ocorridos quanto ao tipo, frequência, local de ocorrência e agressor; 

analisar as medidas adotadas após a ocorrência dos atos de violência e as principais 

consequências para as vítimas. 

Dessa maneira, esperamos que os resultados deste estudo possam contribuir para o 

entendimento da dimensão da violência contra a mulher, alertando os profissionais para o 

tema, avaliando e estimulando a capacitação para o atendimento e cuidado à vítima, de modo 

a garantir o bem-estar físico. Outro ponto a ser enfocado é a inexistência de estatísticas e até 

mesmo de trabalhos que abordem a temática da violência contra a mulher em nosso estado, 

que, ao ser trabalhada, pode gerar repercussões na qualidade da assistência às vítimas, a 

necessidade de notificação segura por parte dos profissionais e/ou da vítima e, de modo geral, 

um ambiente mais saudável para a convivência familiar e a (re)inserção desta mulher na 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

" O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste."  

Norman Vicent Peale 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 Identificar o perfil das mulheres participantes do estudo; 

 Caracterizar os atos de violência ocorridos quanto ao tipo, frequencia, local de 

ocorrência e agressor; 

 Analisar as medidas adotadas após a ocorrência dos atos de violência e as principais 

conseqüências nas vítimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa 
daqueles que observam e deixam o mal acontecer.” 

Albert Einstein 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

 Com a intenção de subsidiar a compreensão de uma maneira mais aprofundada acerca 

da violência em um contexto mundial, e daquela perpetrada contra a mulher como parte desse 

todo e objeto de estudo deste trabalho, buscou-se na literatura fundamentações de autores e 

pesquisas recentes para promover a expansão desse conhecimento. Para tanto, dividimos essa 

revisão em três tópicos, de forma que facilite a abordagem do tema sobre as diversas facetas, 

promovendo a absorção e o entendimento.   

Na primeira parte, abordaremos “A violência como fenômeno complexo, 

multidimensional e seu impacto na saúde”, que vem buscar situar o leitor na problemática da 

violência em um contexto geral e de mundo, atentando para as classificações e definições 

dadas por vários autores. Em “As dimensões da violência contra a mulher”, trataremos do 

enfoque dessa mulher como vítima de abusos desde a mais remota época, sua luta por direitos 

e as conquistas legais que atualmente vêm a combater esse tipo de violência. E no terceiro 

momento, falaremos sobre a “A importância da detecção da violência contra a mulher nos 

serviços de saúde”, onde vamos discorrer sobre como a literatura traz o cuidado da mulher 

vítima de violência pela equipe multiprofissional, e em especial a enfermagem, os principais 

danos a serem observados para identificação da violência, e o que se pode fazer em relação 

aos profissionais para que se garanta um melhor cuidado dessa vítima. 

 

 

3.1 A VIOLÊNCIA COMO FENÔMENO COMPLEXO, MULTIDIMENSIONAL E SEU 

IMPACTO NA SAÚDE 

 

 

A Saúde Pública no Brasil, nos últimos anos, está incorporando à sua realidade a 

violência como uma questão de ampla complexidade, uma vez que é um fenômeno social, 

desencadeado por uma multiplicidade de fatores, e afeta não apenas as vítimas, mas seus 

familiares e a sociedade. Esse evento está presente em diversos cenários, sejam públicos ou 

privados, envolvendo crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos e pessoas com 

necessidades especiais, de diferentes classes socioeconômicas, o que a torna um problema de 

ordem global (LABRONICI et al., 2010).  
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Isso explica o fato de que, nos dias atuais, o fenômeno da violência tem ocupado uma 

posição de destaque na pauta da saúde coletiva como objeto de reflexão, na perspectiva das 

ações de promoção, prevenção e atenção por parte de todos os segmentos da saúde. As 

diversas formas que assume no meio urbano configuram-se em um dos principais problemas 

sociais da atualidade (COSTA; LUDEMIR; AVELAR, 2007; BARBOSA et al., 2007). 

Para tratarmos de uma das tantas vertentes da violência, faz-se necessário conhecê-la 

de uma maneira mais ampla através de seus conceitos. Porém, vale salientar que, desde 

tempos imemoriais, existe por parte do ser humano uma preocupação em entender a essência 

desse fenômeno, sua natureza, suas origens, com vistas a atenuá-la, preveni-la e eliminá-la da 

convivência social (MINAYO, 1994). Nesse pensamento, a autora considera a violência um 

fenômeno humano, social e histórico, que se traduz em atos realizados, individual ou 

institucionalmente, por pessoas, famílias, grupos, classes e nações, visando prejudicar, ferir, 

mutilar ou matar o outro, física, psicológica e até espiritualmente (MINAYO, 2009). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência como sendo o uso 

intencional da força física ou poder, ameaçado ou real, contra si mesmo, outra pessoa, ou 

contra um grupo ou comunidade. A definição também abrange um vasto leque de situações, 

indo além da violência física que pode ser identificada por ameaças e intimidações, mortes e 

ferimentos. Inclui também as consequências inumeráveis e muitas vezes menos óbvias de 

comportamento violento, como dano psicológico, compromisso de privação, e que 

comprometem o desenvolvimento e o bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades 

(WHO, 2002).  

Outros conceitos abordam a violência nessa mesma linha de pensamento e a ressaltam 

como sendo todo evento provocado com intenção de causar lesões, danos psicológicos, 

privação ou deficiência de desenvolvimento, através da força física ou de poder, contra si 

próprio e/ou contra outras pessoas. Essa violência é responsável no mundo inteiro por 

adoecimento, perdas e mortes, e se manifesta através de ações realizadas por indivíduos, 

grupos, classes e nações, provocando danos físicos, emocionais e/ou espirituais a si próprios 

ou a outros. (OMS, 2002; LOZADA et al., 2009, BRASIL, 2009b, FALCON, 2008). 

Em contrapartida, Andrade; Bezerra Júnior (2009) definem esse problema como algo 

que não pode ser compreendido a partir da análise isolada de fatos violentos, considerando de 

fundamental importância a necessidade de entendê-la como um fenômeno em rede, com 

múltiplas facetas articuladas entre si. 

Por sua vez, Schraiber; D’Oliveira (1999) contribuem com esse pensamento ao 

afirmarem que existe um aspecto polissêmico no sentido da palavra, uma vez que, do modo 



______________________________________________________Revisão da Literatura        29 
 

como é usado, o termo denota grande alargamento de nomeações, que vão desde as formas 

mais cruéis da tortura e do assassinato em massa, até aspectos mais sutis, mas considerados 

opressivos na vida moderna cotidiana, como a burocracia, a má distribuição de renda, certas 

normas culturais, entre outros. 

Podemos observar a partir dos conceitos desenvolvidos acerca do tema da violência, 

que esta se tornou um problema mundial de saúde pública, ao afetar significativamente a 

qualidade de vida da população em um número crescente de países e exigir estratégias 

específicas de prevenção e enfrentamento (ANDRADE; BEZERRA JÚNIOR, 2009, 

WAISELFISZ, 2008). 

A realidade da violência mostra dados impressionantes, e dentre eles ressaltamos a 

América Latina como sendo o continente no qual se encontram os três países com os maiores 

coeficientes de mortalidade por homicídios do mundo. Nesse sentido, o Brasil ocupa o 

terceiro lugar, de modo que as taxas brasileiras somente são superadas pela Colômbia e El 

Salvador (GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; MELLO JORGE, 2004). 

Embora extremamente discutido em estudos recentes, bem como na mídia atual, o 

tema ora estudado começou a ser debatido com maior ênfase principalmente a partir dos anos 

de 1980, quando se toma consciência da dimensão do problema, que passa a fazer parte do 

modo de viver do homem em sociedade, ou seja, a violência torna-se banalizada, tornando-se 

algo comum entre os seres humanos (HAYECK, 2009; WHO, 2002; LEAL; LOPES, 2005). 

Observa-se nesse período, final da década de 70 e início da de 80, uma tendência de 

alta acentuada de mortes violentas (homicídios, suicídios e acidentes) de jovens, 

especialmente nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Somado a isso, 

também se evidenciou um aumento da população que vive nas ruas, compelida ao trabalho 

pelo aumento da pobreza absoluta em todas as regiões metropolitanas do país na década de 80 

e pela falência total das instituições de assistência e recuperação de menores, o que pode estar 

diretamente ligado à violência infanto-juvenil (LEAL, LOPES, 2005; ZALUAR; LEAL, 

2001). 

A partir dos anos de 1980, a ocorrência de mortes violentas nos espaços urbanos vem 

sendo associada a alguns fatores existentes nesses ambientes, como elevada densidade 

demográfica, desigualdades na distribuição de riquezas, iniquidades na saúde, impessoalidade 

das relações, alta competição entre os indivíduos e grupos sociais, fácil acesso a armas de 

fogo, violência policial, abuso de álcool, impunidade, tráfico e uso de drogas, estresse social, 

baixa renda familiar e formação de quadrilhas (MELLO JORGE; GAWRYSZEWSKI; 

LATORRE, 1997; MACEDO et al., 2001). 
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Carvalho et al., (2007) ressaltam que, nos últimos 25 anos, houve aumento médio 

anual de 5,6% no número de registros nos casos de homicídios, o que manteve o 

posicionamento do Brasil entre os mais violentos do planeta. A taxa de homicídios é de 28 

para cada 100 mil habitantes, e ocorreram 794 mil assassinatos somente nesse período. 

Quanto aos suicídios, ainda que se apresente em números inferiores aos homicídios e 

acidentes de transporte, o contingente de 7.800 pessoas mortas anualmente é algo 

considerável. 

Da forma como está definida, a violência mostra-se como um espectro 

significativamente mais amplo de atitudes do que as mortes por essas causas. Nesse sentido, 

vale salientar que, quando o óbito ocorre, revela o comportamento violento levado a seu grau 

extremo, de modo que a intensidade nos diversos tipos de violência guarda uma estreita 

relação com o número de mortes que origina. Porém, nem toda violência conduz 

necessariamente à morte de algum dos protagonistas implicados (WAISELFISZ, 2006). 

Contudo, nos casos em que o óbito não é consumado, os efeitos da violência sobre a 

saúde podem durar anos além do momento da queixa inicial, e incluir a deficiência 

permanente, como lesões da coluna vertebral, medula e cérebro, bem como a perda de 

membros. Somado ao fato de causar danos físicos, observa-se que as vítimas de violência 

estão em risco aumentado de uma vasta gama de problemas psicológicos e comportamentais, 

incluindo depressão, abuso de álcool, ansiedade, bem como na saúde reprodutiva, tais como 

gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis doenças e disfunção sexual (WHO, 

2002). 

Nesse contexto, vários autores classificam a violência de maneiras diferentes, de modo 

a facilitar sua identificação e estudo. Acerca dessa classificação, Minayo (1994) subdivide 

esse evento, de uma forma geral, em três grupos: violência estrutural; violência de resistência 

e violência de delinquência. 

A violência estrutural pode ser entendida como sendo um marco da violência do 

comportamento e se aplica tanto a instituições, como é o caso da família, quanto aos sistemas 

econômicos, culturais e políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e 

indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que 

outros ao sofrimento e à morte (MINAYO, 1994). 

A violência de resistência é aquela realizada em resposta à violência estrutural, e 

constitui-se de diferentes formas utilizadas pelos grupos, classes, nações e indivíduos que se 

encontram em algum momento de opressão causada pela forma estrutural. A autora afirma 

que esse tipo de evento é objeto de controvérsia entre filósofos, sociólogos, políticos, que 
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discutem a prática da não violência como a melhor resposta ao ato violento em si. Porém a 

controvérsia também se instala quando percebemos que, nos dias atuais, a base para muitos 

dos atos de justiça é uma atitude ou um ato violento (MINAYO, 1994). 

A violência da delinquência é aquela reconhecida mundialmente por ações fora da 

lei. Nessa classificação, esse evento foge dos contornos da estrutural, ganhando uma 

característica que corrompe e impulsiona ao delito, e, como já é de conhecimento comum, 

questões como desigualdade, alienação nas relações sociais e de trabalho,  busca do lucro em 

detrimento aos valores morais, consumismo, culto à força e  machismo são alguns dos muitos 

fatores que contribuem para a expansão da delinquência (MINAYO, 1994). 

Outra classificação empregada neste tema tão abrangente é a utilizada pelo WHO 

(2002), Minayo (2005) e Fálcon et al. (2008), que classificam a violência, partindo de 

manifestações empíricas, em: autoinfligida, interpessoal e coletiva. 

A violência autoinfligida é aquela realizada por uma pessoa contra si mesma; pode 

ser dividida em comportamentos suicidas e autoabusos, nos quais os primeiros consistem nas 

tentativas de suicídio, enquanto que os autoabusos referem-se às agressões a si próprio e às 

automutilações (MINAYO, 2005). Em média, há três suicídios masculinos em todo o mundo 

para cada suicídio feminino. Estima-se que, em indivíduos com idade entre 15 e 44 anos, os 

ferimentos autoinfligidos são a quarta principal causa de morte e a sexta maior causa de 

problemas de saúde e de incapacidade (WHO, 2002). 

A violência interpessoal, por sua vez, é aquela vivenciada nas relações e é 

classificada em dois âmbitos: o intrafamiliar e o comunitário. Por violência intrafamiliar se 

entende aquela que ocorre entre parceiros íntimos e membros da família, podendo acontecer 

ou não no ambiente doméstico. Inclui as várias formas de agressão contra crianças, a mulher 

ou o homem, e idosos. A violência comunitária ocorre no ambiente social em geral, entre 

pessoas sem laços de parentesco, mas que podem ou não se conhecer. Consideram-se suas 

várias expressões, como violência juvenil, agressões físicas, estupros, ataques sexuais, e a 

violência institucional acontece no ambiente escola, trabalho, prisões e asilos (MINAYO, 

2005; FALCON et al., 2008). 

Na violência coletiva se incluem atos que causam danos, lesões e mortes, que 

acontecem nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos, caracterizando a dominação de 

grupos e do Estado. Nessa categoria, no âmbito social, estão situados os crimes cometidos por 

grupos organizados, atos terroristas e de multidões (MINAYO, 2005; FALCON et al., 2008). 

Alguns dos efeitos desse tipo de violência mostram-se intimamente ligados com a 

crueldade do conflito. Identifica-se comumente uma série de danos psicológicos e problemas 
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comportamentais, incluindo depressão, ansiedade, comportamento suicida, abuso de álcool e 

transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, o trauma psicológico pode tornar-se 

evidente, pelo comportamento antissocial, conflito familiar e agressividade para com os 

outros (WHO, 2002). 

Dando seguimento às classificações da violência, publicações como a de Falcon et al. 

(2008) classificam o evento violento, de acordo com a natureza dos atos, em: violência física, 

psíquica, sexual e negligência. Todas as quatro agressões podem ocorrer em cada uma das 

grandes categorias de violência já descritas, exceto a violência autoinfligida. Essa 

classificação é comumente utilizada nos serviços de saúde para identificar vítimas de 

violência que se apresentam poliqueixosas. 

A violência física é caracterizada quando uma pessoa que está em relação de poder 

frente a outra causa ou tenta causar dano não acidental por meio da força física ou algum tipo 

de arma, provocando ou não lesões externas, internas ou ambas. Nesses casos, é comum as 

vítimas procurarem o pronto atendimento apresentando manifestações agudas ou crônicas de 

violência física, e o profissional de saúde, por sua vez, pode investigar o evento através da 

sintomatologia, como lesões agudas (inflamações, contusões, hematomas em várias partes do 

corpo) que, em geral, são consequência de agressões causadas por uso de armas, socos, 

pontapés, tentativas de estrangulamento, queimaduras, sacudidelas. Ressaltamos ainda casos 

mais graves, como fraturas dos ossos da face, costelas, mãos, braços e pernas (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2009a). 

Em alguns casos, a violência física pode ganhar contornos graves, levando a vítima a 

óbito. Quando isso ocorre, é denominado de homicídio, que caracteriza e gera uma 

visualização mais concreta das dimensões desse ato. Acerca dos homicídios, estatísticas dos 

estados brasileiros do ano de 2003 mostram que os índices variam de 18,5 por 100 mil 

habitantes em Natal/RN, a 66,4 mortes por 100 mil habitantes em Recife/PE. Esses 

municípios, ambos situado na Região Nordeste do Brasil, são as capitais que apresentam as 

menores e as maiores taxas de homicídios no país, respectivamente. Na Região Norte, Porto 

Velho e Macapá aparecem como as capitais mais violentas. Na Região Sudeste encontram-se 

Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo no ranking das cidades violentas. Na Região Centro-

Oeste, ressalta a taxa de Cuiabá. Finalmente, a Região Sul destaca-se por situar as capitais 

com as mais baixas taxas, diferenciando-se apenas da cidade de Natal, que se localiza na 

Região Nordeste (SOUZA, LIMA, 2007). 

Violência sexual é todo o ato no qual uma pessoa em relação de poder e por meio da 

força física ou intimidação psicológica para com a outra executa ato sexual contra a sua 
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vontade. Pode ocorre contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e 

idosos. É sempre considerada um crime, independente de ser praticada por desconhecido ou 

por familiares: pai, padrasto, avô, tio, companheiro, ou até mesmo marido (BRASIL, 2009b). 

Nas agressões sexuais, podem ser observadas lesões das mucosas oral, anal e vaginal. A 

gravidade das lesões depende do grau de penetração e do objeto utilizado. As lesões das 

mucosas envolvem inflamação, irritação, arranhões e edema, podendo ocorrer inclusive 

perfuração ou ruptura. Doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), infecções urinárias, 

vaginais e gravidez são consequências que podem se manifestar posteriormente (BRASIL, 

2002). 

A violência psicológica pode ser conceituada como toda ação ou omissão que causa 

ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento dos indivíduos, por 

agressões verbais ou humilhações constantes (BRASIL, 2009b). Kronbauer; Meneghel (2005) 

consideram como atos pertencentes a essa categoria os insultos, humilhações, intimidações e 

ameaças; sua pesquisa realizada em Porto Alegre/RS observou que é a principal violência 

ocorrida em mulheres moradoras de favela atendida por Unidade Básica de Saúde (UBS), 

com prevalência de 65% sobre as demais. 

A violência por negligência é causada pela ausência de atendimento às necessidades 

básicas, físicas e emocionais das crianças, adolescentes, adultos, idosos ou pessoas com 

deficiência, seja ela física, intelectual ou mental, visual, auditiva (BRASIL, 2009b). Essa 

violência pode se manifestar pela ausência de cuidados físicos, emocionais e sociais, devido à 

condição socioeconômica desfavorável da família; pelos atos omissivos infligidos pelos 

agressores, assim como pelo abandono da criança, desde a mais tenra idade (COSTA et al., 

2007). 

Embora todos esses tipos de violência tenham causas complexas, precisam ser 

analisadas em seus componentes socio-históricos, econômicos, culturais e subjetivos, sendo 

necessário lembrar que, mesmo na ausência de morte, suas consequências afetam a saúde 

individual e coletiva, e sobrecarregam os hospitais e pronto atendimentos. As unidades de 

serviços pré-hospitalares, antes muito mais orientadas para as enfermidades de origem 

biomédica, são hoje chamadas para dar respostas às vítimas de lesões e traumas físicos e 

emocionais (BRASIL, 2005). 

Lembramos que, na área médica, as mortes por violências, juntamente com as 

provocadas por acidentes, recebem o nome genérico de “causas externas”, e estão descritas na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde, em sua 

décima edição (CID – 10), capítulo XX. Elas ocupam o segundo lugar no perfil da 
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mortalidade geral, sendo a primeira causa de óbitos nas faixas etárias de 5 a 49 anos. Cerca de 

1,2 milhão de pessoas morreram por essas causas entre os anos de 1991 e 2000. Dessas, 

369.068 foram a óbito por homicídios; 62.480, por suicídio; e 309.212, por acidentes e 

violências no trânsito e transportes (BRASIL, 2005). 

Ainda sobre a epidemiologia das mortes, Souza; Lima (2007) referem que em 2002 

vieram a óbito 126.657 pessoas no Brasil devido aos acidentes e violências, constituindo 

12,6% dos óbitos por todas as causas, com a taxa de mortalidade de 71,6 por 100 mil 

habitantes. A escalada da violência não para: houve um crescimento do risco de morrer de 

17% em relação à década de 80 e de 3,3% em relação à década de 90 do século passado.  

Outra informação preocupante é que está ocorrendo um processo de disseminação dos 

homicídios para outros municípios das regiões metropolitanas e do interior dos estados, que, 

na maioria das vezes, está associado ao tráfico de drogas e outras mercadorias ilícitas, mas 

também se faz presente em áreas de ocupação e desenvolvimento recente (SOUZA, LIMA, 

2007). 

Nesse sentido, são alarmantes os gastos para a seguridade social em busca de conter a 

violência, uma vez que os danos, lesões, traumas e mortes correspondem a altos custos com 

policiais, viaturas e demais aparatos de segurança pública. Além disso, a violência é 

responsável por vastas somas a cada ano em cuidados de saúde, pelos danos mentais e 

emocionais incalculáveis que provocam nas vítimas e suas famílias, e pelos anos de 

produtividade ou de vida perdidos, e pode causar prejuízos econômicos por causa dos dias de 

ausência do trabalho, ou seja, custos legais, absenteísmo do trabalho e perda de produtividade 

(MINAYO, 2007; WHO, 2002). 

Além dos custos decorrentes de perda de capital humano, outros de ordem social 

decorrentes da violência no Brasil precisam ser estimados. A oferta de bens e serviços não é 

apenas impactada pela perda de capital humano, mas pelo aumento dos custos marginais face 

à necessidade das empresas de despenderem recursos para a autoproteção. Do ponto de vista 

da demanda de imóveis e serviços, o medo, a dor e o sofrimento mudam o comportamento das 

pessoas, fazendo diminuir a busca por determinados bens, gerando perdas patrimoniais nos 

mercados imobiliários localizados em regiões com maior prevalência de incidentes violentos 

(CARVALHO, et al., 2007).  

Nesse sentido, as consequências da violência para o sistema de saúde e para a 

sociedade apontam a necessidade de aperfeiçoamento do sistema de informações sobre a 

morbimortalidade, visando subsidiar políticas públicas para a prevenção do problema e o 

atendimento das vítimas (SOUZA, LIMA, 2007; MINAYO, 2007). 
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As lesões e envenenamentos decorrentes desses eventos foram responsáveis por 

786.768 internações (6,8%), ocupando o sexto lugar no perfil de morbidade geral da 

população do país. Nas capitais das regiões metropolitanas, a participação das lesões e 

envenenamentos nas hospitalizações é ainda mais intensa. Elas têm demandado número cada 

vez maior de leitos hospitalares, onde já se situam entre a segunda e quarta causas de 

internações (SANTOS et al., 2008; BRICEÑO-LEÓN, 2002 apud SANTOS et al., 2008). 

 

3.2 AS DIMENSÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

  

Inserida no contexto da violência discutido no capítulo anterior, encontra-se a 

violência contra a mulher, também conhecida como violência de gênero, e que faz vítimas 

todos os dias em diferentes graus de complexidade e lesões.  

Esse evento é a maior preocupação da saúde e direitos humanos, pois tem graves 

consequências de saúde para os que a sofrem, sendo por essa razão um problema social que 

precisa de uma resposta imediata e coordenada de múltiplos setores (MARTINS, 2008). 

Para melhor situar a problemática da violência contra a mulher, este tópico discorrerá 

sobre as raízes desse tipo de evento, uma vez que este não é um problema atual, mas que vem 

se perpetuando durante gerações, inclusive aquelas anteriores ao início do calendário cristão, 

e tem ganhado contornos mais significativos com o passar do tempo e com a evolução da 

cidadania feminina. 

Além disso, trataremos dos mecanismos que têm por objetivos coibir ou atribuir penas 

aos violentadores de mulheres; em especial, abordaremos, a Lei Maria da Penha, 

implementada e em vigor desde 2006, e o Código Penal brasileiro.  

 

3.2.1 Resgate Histórico da violência contra a mulher 

 

Como sabemos dos livros de história, no início das civilizações, época de clãs, tribos e 

aldeias, o mundo do trabalho e o doméstico eram coincidentes, e o trabalho baseava-se na 

subsistência através do plantio e criação de animais para o abate. Desde esse período, a 

sociedade atribui a homens e mulheres uma identidade social, construída na formação do ser 

social, definindo o papel a ser desempenhado por cada um. Essa construção tinha como 

finalidade determinar a diferença nas representações entre os sexos, e lhes atribuiu papéis 

específicos, tornando-os desiguais no desempenho das funções sociais (PICHELLI, 2008). 
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A mulher, nesse esboço social, detinha a função de reprodutora da espécie, fato este 

que favoreceu a sua subordinação ao homem, sendo considerada mais frágil e incapaz para 

assumir a direção e chefia do grupo familiar. Esse cargo centrou-se na pessoa do homem, 

associado à ideia de autoridade devido à sua força física e poder de mando, surgindo, assim, 

as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe de família (TÔRRES, 

2001).  

Na Grécia antiga observaram-se realidades diferentes da mulher em uma mesma 

época. Em Atenas, elas davam total assistência aos maridos e aos filhos, podendo sair de casa 

apenas para visitar os pais, frequentar casas de banho e participar de algumas festas religiosas, 

enquanto que em Esparta possuíam maior liberdade. Segundo o autor, as mulheres podiam 

fazer ginástica, ir às festas, ao mercado e participar do comércio (TÔRRES, 2001). 

Em Roma a mulher resumia-se a uma mãe em potencial e o homem representava o 

potencial cognitivo intelectivo. Essa desigualdade era projetada também no filho do casal, 

uma vez que, por ocasião da concepção, a mulher tinha o papel secundário – ligado às funções 

físico-corporais – já que as habilidades mais desenvolvidas da criança seriam provenientes do 

pai (CARVALHO; PICCININI, 2008).  

Em certas sociedades primitivas as mulheres detêm direitos e poderes não desprezíveis 

em matéria de propriedade, vida doméstica, educação e redistribuição do alimento (FUKS, 

2002). A ideia de posse dos bens e a garantia da herança para as gerações futuras levaram o 

homem a interessar-se pela paternidade. Assim, a sexualidade da mulher foi sendo cada vez 

mais submetida aos interesses do homem, tanto no repasse dos bens materiais, através da 

herança, como na reprodução da sua linhagem. A mulher passou a pertencer ao homem, como 

forma de ele perpetuar-se através da descendência, e se restringindo a uma função doméstica, 

submissa ao homem. 

No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças 

ocorreram na produção e na organização do trabalho feminino. Com o desenvolvimento 

tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da mão de obra feminina foi 

transferida para as fábricas, aumentando a força feminina principalmente nas potências 

industrializadas (PROBST, 2005). 

Após as Grandes Guerras Mundiais e a Revolução Industrial, o papel social das 

mulheres modificou-se sensivelmente, quando os homens iam para as frentes de batalha e as 

mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de 

trabalho. Por volta de 1945, observou-se a perda de considerável número de vidas dentre os 

homens que lutaram por seus países. Alguns que sobreviveram ao conflito ficaram mutilados 
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e impossibilitados de voltar ao trabalho. Foi nesse momento que as mulheres sentiram-se na 

obrigação de deixar a casa e os filhos, para levar adiante os projetos e o trabalho que eram 

realizados pelos seus maridos (PROBST, 2005).  

Através de uma constante evolução, as mulheres vêm ocupando cada vez mais 

posições sociais que eram exclusivamente masculinas, porém a violência contra elas continua 

como um grave problema de saúde pública (GARBIN et al., 2006).  

Diante desses fatos, foi em finais da década de 60 e meados da de 70 que se iniciou o 

processo de conscientização sobre a necessidade da criação de mecanismos institucionais para 

a melhoria das condições de vida das mulheres de todo o mundo, esboçando-se as primeiras 

definições a esse respeito. Foi também nessa época que eclodiu o feminismo brasileiro: 

manifestação das ideias feministas e da ação das mulheres, através do surgimento da impressa 

feminista que, em última instância, atingiu a opinião pública formada pelos setores de 

esquerda no país (MEDEIROS, 2010; AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008).  

Em 1975, a ONU (Organização das Nações Unidas) declara o Ano Internacional da 

Mulher, pelo impacto que já se fazia sentir do feminismo europeu e norte-americano, 

favorecendo a discussão da condição feminina no cenário internacional. Essas circunstâncias 

se somavam às mudanças efetivas na situação da mulher no Brasil[,] que vinha acontecendo 

desde os anos de 1960, propiciadas pela modernização por que vinha passando o país, pondo 

em questão a tradicional hierarquia dos sexos (SARTI, 2004).  

Ao mesmo tempo, esse processo desenrolou-se no contexto das ditaduras latino-

americanas, que calavam vozes discordantes. O feminismo militante no Brasil, que começou a 

aparecer nas ruas, dando visibilidade à questão da mulher, surgiu naquele momento, 

sobretudo, como consequência da resistência delas à ditadura (SARTI, 2004). 

Como podemos acompanhar, a violência contra a mulher é um problema que sempre 

esteve presente na história da humanidade. Desde as civilizações antigas, como também na 

Idade Média e Moderna, a mulher era totalmente excluída da sociedade, não podia participar 

da vida pública, ou seja, não era reconhecida como cidadã. Sua educação era voltada para o 

casamento, exercendo as atividades que deveria desempenhar como mãe e esposa. O trabalho 

feminino era praticado exclusivamente na esfera domiciliar, e ao homem cabia somente o 

papel de provedor. Nesse contexto histórico, a violência não era reconhecida como tal, porém 

percebe-se que ela existia, sendo praticada de forma implícita por meio da autoridade que o 

homem exercia sobre a mulher, tratando-a como sua propriedade (SANTOS, SILVA, 

OLIVEIRA, 2008). 
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Com o passar dos anos, isso vem se transformando em função da luta política das 

mesmas. Essa luta desnaturalizou esse tipo de violência, tornando-a visível e, mais 

recentemente, qualificando-a como uma violação dos direitos humanos e um comportamento 

criminal (PITANGUY, HERINGER, 2002). 

É importante ressaltar também que alguns níveis de violência contra a mulher são 

exercitados, ainda hoje, com legitimação social, considerados naturais – muitos homens não 

assumem que estão sendo violentos, e muitas mulheres também não percebem que estão 

sendo vítimas (PENNA; TAVARES, SOUSA, 2004). 

Como enfatizado por Wieviorka (2007), as diferentes formas de violência, assim como 

as suas representações, não podem ser encaradas como fenômenos a-históricos e destituídos 

de subjetividade. Por meio desse olhar, torna-se possível a compreensão da complexidade das 

violências e como as suas diferentes formas são ora toleradas, ora condenadas, de acordo com 

momentos históricos e diferentes circunstâncias (MINAYO, 2005; LIMA, BUCHELE, 

CLIMACO, 2008). 

A violência de gênero é a pior manifestação de desigualdade entre os sexos. As 

agressões existentes também têm sua origem no contexto histórico de discriminação e 

subordinação das mulheres. O homem, que historicamente recebeu da sociedade o poder para 

ser o chefe da casa, passa a crer que possui o direito de usar a força física sobre sua 

companheira ou ex-companheira, como forma de impor e cobrar o comportamento que 

considera adequado para si e para ela, e alguns estudiosos entendem que esses maus-tratos se 

expressam cotidianamente no âmbito familiar como consequência de uma luta de poderes 

(MARTINS, 2008). 

Atualmente, essas desigualdades de gênero, permeadas por relações hierárquicas de 

poder, geram tensões sociais e conflitos interpessoais que culminam em violência, opressão e 

desestabilização das relações entre homens e mulheres. A violência contra a mulher é uma das 

marcas mais imponentes desses conflitos, e visa não somente demonstrar a força física 

masculina sobre a integridade física feminina, mas insiste principalmente em delimitar 

fronteiras, em preservar papéis e espaços sociais (PRIORI, 2010). 

Isso pode ser facilmente constatado, uma vez que observamos ainda mulheres não 

exercerem certos poderes, não assumirem os cargos mais elevados, as funções políticas, 

militares ou sacerdotais, capazes de proporcionar o mais alto reconhecimento social (FUKS, 

2002). 

Aos poucos, o problema da violência contra as mulheres passou a ter maior 

visibilidade. Inicialmente, devido à força e iniciativa das organizações a favor dos direitos das 
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mulheres, e a partir dos anos de 1980, em nível dos governos e organismos internacionais – 

como a ONU (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). De acordo com esta organização, a 

violência contra as mulheres persiste em todos os países do mundo como uma violação 

contundente dos direitos humanos e como um impedimento na conquista da igualdade de 

gênero (UNITED NATIONS, 2006). 

Entendendo essa desigualdade histórica como um dos facilitadores da violência contra 

a mulher, é de fundamental importância a utilização de conhecimentos e ferramentas para 

prevenir e eliminar a violência contra as mulheres. Isso requer vontade política clara, 

compromisso sincero e inabalável visíveis nos níveis mais altos postos da liderança do Estado 

e da vontade, advocacia e ação prática dos indivíduos e comunidades (UNITED NATIONS, 

2006). 

Podem-se somar a isso atitudes de conscientização dos homens e da sociedade como 

um todo de que o cumprimento ou a tentativa de cumprir as “normas” do modelo hegemônico 

de masculinidade são prejudiciais para a saúde e bem-estar de todos e todas (LIMA, 

BÜCHELE, CLIMACO, 2008). 

 

 
3.2.2 As medidas de combate à violência contra a mulher 

 

A violência contra as mulheres é o tipo mais generalizado de abuso dos direitos 

humanos no mundo e o menos reconhecido. Estima-se que, em cada grupo de três mulheres, 

uma já foi espancada, sofrendo tantos outros meios de agressão (MARTINS, 2008). 

Na maioria das vezes, essa violência é praticada por pessoas que participam 

intimamente da vida, dos planos, dos sonhos e esperanças daquelas que são cruelmente 

espancadas, agredidas e ameaçadas. Os agressores geralmente são os maridos, companheiros, 

chefes e colegas de trabalho, pais, irmãos e outros parentes, vizinhos e, em número reduzido, 

pessoas desconhecidas (PRIORI, 2010; MARTINS, 2008). 

Segundo Pitanguy; Heringer (2002), é necessário um trabalho de sensibilização com 

diferentes setores, a fim de que a violência doméstica e de gênero sejam vistas como crime, 

mudando o comportamento de diferentes profissionais em relação a essas questões. Nos locais 

onde ainda não existe uma política institucionalizada de erradicação e prevenção à violência 

de gênero, é necessário trabalhar por uma legislação específica, que seja implementada 

através de programas focalizados.  
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Nesse sentido, no ano de 1995, foi implementada a Lei 9099, que estabeleceu um foro 

diferenciado para os chamados crimes com “menor potencial ofensivo”, dos quais faziam 

parte aqueles enquadrados como violência doméstica. Embora seja necessário reconsiderar 

essa definição, uma vez que esse evento não pode ser considerado de menor potencial 

ofensivo, pois sabe-se que é causador de graves danos psicológicos e físicos, e até mesmo a 

morte da vítima. Essa lei teve ainda como principal objetivo agilizar os processos, sendo 

papel da delegacia o de escrever um termo circunstancial e encaminhar o caso ao juizado 

especial criminal (PITANGUY; HERINGER 2002). 

Medeiros (2010) ressalta que, nas eleições realizadas em 1982, para governadores, o 

movimento feminista apresentou reivindicações aos programas dos candidatos, dentre as 

quais, algumas concernentes à temática da violência contra a mulher, e dentre elas a criação 

das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), que vêm até hoje 

estabelecendo um tratamento mais especializado às muitas mulheres que sofrem algum tipo 

de violência. 

Esse atendimento particularizado e exclusivo nas delegacias especializadas propiciou 

considerável número de queixas registradas, a percepção do universo da violência de gênero e 

a apreensão do contexto e das circunstâncias das agressões, bem como a identificação de seus 

agentes, descortinando um fenômeno invisível, possibilitando que casos antes desmerecidos 

pela polícia comum se tornassem passíveis de denúncias pelas vítimas. Embora as queixas 

realizadas e apuradas pelas delegacias não expressem o número real de crimes cometidos, 

permitem uma percepção da extensão do problema, pois agem trazendo à tona a gravidade e a 

frequência com que isso ocorre (PRIORI, 2010). 

Nesse contexto, a Lei nº. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em vigor 

desde 22 de outubro de 2006, representa um marco para este debate, ao apresentar vários 

avanços.  

Essa lei surgiu de um caso de violência contra a mulher, quando Maria da Penha, cuja 

lei recebeu seu nome, denunciou aos organismos internacionais a lentidão e o descaso da 

justiça brasileira sobre a violência de maridos contra esposas, sendo ela mesma alvo de duas 

tentativas de homicídio praticadas pelo seu ex-marido. Paraplégica há mais de 20 anos, 

tornou-se símbolo de como era cultural e corriqueira a humilhação que as mulheres passavam, 

além de agressões físicas, psicológicas, morais, havia a dificuldade em registrar a ocorrência, 

pois muitos policiais não tinham a sensibilidade de entender que estavam frente a uma vítima. 

Essa lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal.  Dispõe sobre a criação dos 
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juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher; altera o Código de Processo Penal, 

o Código Penal e Lei de Execução Penal e dá outras providências, dentre elas, classifica os 

tipos violência em: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral (SANTOS; SILVA; 

OLIVEIRA, 2008). 

A violência física é tratada na lei como sendo qualquer conduta que ofenda a 

integridade ou saúde corporal da mulher; a psicológica como aquela capaz de causar dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões. Isso ocorre costumeiramente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro motivo que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (BRASIL, 2006). 

Acerca da agressão física, o Código Penal brasileiro, criado em 1940, em seu art. 129, 

traz que a lesão corporal de natureza grave pode ser entendida como aquela que resulta em 

incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, perigo de vida, debilidade 

permanente de membro, função ou sentido e aceleração de parto, apresentando como pena a 

reclusão do agressor de um a cinco anos. Também são consideradas graves aquelas que 

causam incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou 

incapacidade do membro, sentido ou função, deformidade permanente e/ou aborto, porém 

nesses casos a pena é maior, podendo ir de dois a oito anos (BRASIL, 2010). 

Dando prosseguimento às classificações vigentes na Lei nº. 11.340/2006, tem-se que a 

violência sexual pode ser entendida como qualquer conduta que a constranja, ao presenciar, 

manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 

uso da força. Somam-se a isso a indução, comercialização ou a utilização da sua sexualidade, 

que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 

gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, 

ou ainda que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (BRASIL, 

2006). 

A violência patrimonial, ainda que pouco tratada de modo corriqueiro, é entendida 

como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência moral se 

caracteriza como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 

2006).  
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No que concerne a essas atitudes, podemos entender calúnia como culpar ou apontar 

falsamente alguém de um acontecimento definido como crime; a difamação consiste em 

ofender a reputação de outrem, e a injúria diz respeito a ofender a dignidade, ética pessoal ou 

conduta. Esses comportamentos são classificados no Código Penal como Crimes contra a 

Honra e são puníveis com detenção (BRASIL, 2010). 

Como podemos perceber, a implementação da Lei Maria da Penha representa um 

estímulo e dá um caráter de urgência para a realização de novos estudos e pesquisas voltados 

a este novo olhar sobre as condutas dos homens no debate e nas ações sobre a violência contra 

a mulher. É necessário, no entanto, que o discurso feminista não seja deslocado, pois foi a 

partir de seus esforços que a violência contra a mulher foi percebida como um grave problema 

de saúde pública e violação dos direitos humanos (LIMA, BÜCHELE, CLIMACO, 2008). 

Além disso, em seu artigo 8º, como uma das medidas integradas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, prevê-se a promoção de estudos e pesquisas, 

estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero, raça e etnia, 

concernentes às causas, consequências e frequência desse problema (BRASIL, 2006). 

Não podemos deixar de retratar aqui a busca por parte dos governantes pela redução 

das taxas de violência contra a mulher no Brasil. Dessa maneira, construiu-se o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, como o objetivo geral de prevenir 

e atuar sobre todas as formas de violência contra as mulheres a partir de uma visão integral 

desse fenômeno, buscando, dentre outros objetivos, reduzir os índices de violência contra as 

mulheres, promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e 

valores éticos de respeito às diversidades de gênero e de valorização da paz, e garantir e 

proteger os direitos das mulheres em situação de violência considerando as questões raciais, 

étnicas, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, econômica e 

regional (BRASIL, 2009a). 

  

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

A violência contra a mulher destaca-se como um tema complexo e sensível tanto para 

o campo de pesquisa como o da intervenção. A característica sensível desse tema evidencia-se 
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por ser objeto de difícil delimitação e pelas dificuldades na sua visibilidade, especialmente na 

assistência (HANADA; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 

A violência tende a desencadear nas vítimas fatores emocionais, como medo, 

constrangimento e abalos psíquicos, os quais contribuem para desestruturar a personalidade, 

devido à opressão constante com que convivem, e contribuem para o sentimento de culpa, 

debilidade emocional, isolamento e inferioridade. As mulheres vítimas de violência estão 

mais propensas a ter problemas de saúde, crises de depressão, além de baixa autoestima, 

reforçando as desigualdades de gênero (PRIORI, 2010). 

Dados internacionais acerca dos agravos relacionados aos tipos de violência sofridos 

pelas mulheres apontam que o abuso físico por um parceiro está intimamente associado a 

ferimentos, cefaleias, lombalgia, dor abdominal, fibromialgia, distúrbios gastrointestinais e 

dificuldade de locomoção. No que concerne ao abuso sexual, é importante investigar 

infecções sexualmente transmissíveis, como HIV/AIDS, gravidez indesejada, problemas 

ginecológicos, aborto induzido, e complicações gestacionais, incluindo baixo peso e morte 

fetal. Acrescenta-se ainda a sintomatologia de ordem psicológica que a violência e o abuso 

podem causar, como o aumento do risco de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, 

problemas do sono, distúrbios alimentares e problemas emocionais (WHO, 2009). 

No Brasil, estudos realizados no Estado de São Paulo e na zona da mata de 

Pernambuco demonstraram que 29% das mulheres relataram violência física e sexual por 

parte do companheiro. Dentre as mulheres agredidas, foram relatados problemas de saúde 

como dores ou desconforto severo, problemas de concentração e tontura. Nesse grupo 

também foi mais comum a tentativa de suicídio e houve maior frequência do uso do álcool 

(BRASIL, 2009a). 

Como podemos perceber, a violência atinge a saúde da mulher em vários setores de 

sua saúde, demandando com isso ações profundas através da integração entre profissionais de 

vários setores assistenciais (equipe médica e de enfermagem) visando o tratamento e 

prevenção dos agravos físicos, emocionais e de saúde sexual e reprodutiva (HANADA; 

DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 

Inserido nesse atendimento multiprofissional, chamamos também a atenção para o 

serviço de assistência social, que tem como função dar orientações sobre benefícios que 

auxiliem a melhoria na condição de vida e/ou que contribuam para o enfrentamento da 

violência e o atendimento psicossocial para a elaboração da situação familiar violenta e a 

construção de novos projetos de vida e de um padrão de relação afetiva (HANADA; 

DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 
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Embora o problema da violência seja complexo, assim como sua resolução, acredita-se 

que o primeiro passo para abordá-lo é tirá-lo da invisibilidade. Nesse sentido, o cuidado de 

enfermagem às vítimas de violência deve ser planejado para promover segurança, 

acolhimento, respeito e satisfação das suas necessidades individuais. Refletir sobre o seu 

planejamento, pautado nos instrumentos básicos de enfermagem, nas políticas públicas de 

saúde e na legislação vigente, é fundamental para a proteção das vítimas e prevenção de 

agravos futuros (FERRAZ, et al., 2009; MARINHEIRO; VIEIRA; SOUZA, 2006). 

Os profissionais de saúde devem estar atentos às mulheres que procuram os serviços 

com manifestações clínicas de violência, agudas ou crônicas, físicas, mentais ou por 

problemas sociais. Lesões físicas agudas normalmente são oriundas de agressões causadas por 

uso de armas, socos, pontapés, tentativas de estrangulamento ou queimaduras, e os casos mais 

graves são os que apresentam faturas nos ossos da face, costelas, mãos, braços ou pernas 

(FERRAZ, et al., 2009). 

Devido a esses sintomas é que geralmente as mulheres em situações de violência 

procuram os serviços de saúde, especialmente prontos-socorros, por agravos à saúde física, 

mental e reprodutiva. Porém, só recentemente, o sistema de saúde brasileiro começa a ser 

visto como sendo o locus privilegiado para identificar, tratar e referir vítimas de violência, e 

por esse motivo os profissionais dessa área têm sérias dificuldades para identificar esse 

fenômeno, e na ampla maioria dos casos em que se suspeita de violência, estes não são 

devidamente investigados (PENNA; TAVARES; SOUSA, 2004; PITANGUY; HERINGER, 

2002). 

Os profissionais em geral se deparam com inúmeras dificuldades na identificação, no 

acolhimento, na assistência e no encaminhamento das situações de violência, o que sinaliza, 

pelo menos, a necessidade de treinamento e supervisão sustentados e de boa qualidade. 

Quando a violência é diagnosticada, alguns desses profissionais ficam por demais 

sensibilizados pelo acontecimento, enquanto que outros possuem receios de envolvimentos 

com a justiça, e alegam não possuírem respaldo concreto para qualquer atitude assistencial 

acerca da violência (HANADA; DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010; GOMES et al., 2009; 

PENNA; TAVARES; SOUSA, 2004). 

Em outros casos, o problema da violência contra a mulher permanece oculto durante o 

atendimento, pois o motivo da procura de ajuda é o tratamento de problemas, como: 

palpitações, ansiedade, nervosismo, insônia, perturbações digestivas, que são sintomas 

decorrentes da tensão e violência do cotidiano dela. Não estando sensibilizado e preparado 

para detectar e trabalhar as questões de violência, o profissional não direciona a anamnese da 
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mulher para agressões. Na maioria das vezes, a cliente é medicada com tranquilizantes, e o 

problema persiste (PENNA; TAVARES; SOUSA, 2004). 

Essa dificuldade de diagnóstico faz parte dos desafios que os profissionais da 

assistência enfrentam e estão relacionados, em primeiro lugar, à falta de capacitação e à 

banalização da violência de um modo geral, tanto pelos trabalhadores da saúde e instituições 

quanto pelas usuárias, que resultam muitas vezes na invisibilidade do problema nos serviços 

(HANADA; DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 

Isso ocorre porque a assistência nos dias atuais ainda consiste em práticas 

fundamentadas e num olhar que objetiva meramente a observação de sinais e sintomas de 

quadros clínicos. Esse tipo de prestação de cuidados dificulta a identificação da violência, 

uma vez que os profissionais não adotam um método que lhes permita identificar e interligar 

os aspectos clínicos com a história de violência. O que se observa é que muitos profissionais 

de saúde não sabem ou não direcionam sua escuta e seu olhar para diagnosticar uma situação 

de violência, e, por consequência, não conduzem sua conduta e atenção para esse problema 

(HANADA; DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010; GOMES et al., 2009; PENNA; TAVARES; 

SOUSA, 2004). 

Somando-se a esses fatores, algumas circunstâncias também podem ser mencionadas: 

despreparo dos profissionais da saúde, desinteresse, falta de tempo para escutar o paciente 

durante os atendimentos, ater-se somente às lesões físicas, e a uma cultura de que as 

diferenças do casal têm de ser resolvidas sem a intromissão de outrem (GARBIN et al., 2006).  

É importante ressaltar que, no caso de identificação ou mesmo de presenciar uma 

atitude violência contra a mulher, a denúncia aos órgãos competentes é obrigatória e qualquer 

cidadão pode fazê-la, especialmente os profissionais da saúde, pois são aqueles que estão 

constantemente em contato com essas vítimas. Quando essa notificação não é realizada, o 

profissional pode ser punido com detenção de um a seis meses ou multa de acordo com o 

Código Penal, que trata, em seu art. 136, sobre Omissão de Socorro. A pena pode ser 

aumentada para o dobro, se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave, e o triplo, se 

resultar na morte da vítima (BRASIL, 2010). 

Com base nessas informações e com vistas a minimizar a invisibilidade dessa 

violência, a abordagem correta da mulher durante o atendimento em uma unidade de saúde 

pela equipe mostra-se de fundamental importância. Essa assistência deve ser iniciada no 

acolhimento, que consiste na relação solidária, respeitosa, acolhedora que os trabalhadores e o 

serviço estabelecem com os diferentes tipos de usuários que a eles buscam. A qualidade de 

um acolhimento é observada especialmente quando notamos que a maioria das mulheres 
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mantém o vínculo com o pessoal da equipe após o término do tratamento, revelando dessa 

maneira a gratidão pelo desvelo e apoio num momento difícil de suas vidas (OLIVEIRA, et 

al., 2005). 

De maneira geral, a maioria das mulheres, se perguntadas abertamente, discutirá as 

situações de violência vivenciadas. Mesmo que num primeiro momento elas neguem, por não 

estarem preparadas para lidar com o problema, o questionamento pelo profissional de saúde, 

de maneira cuidadosa, facilita o início de um diálogo e a possibilidade de abrir um canal de 

ajuda. No tocante à enfermagem, deve-se sempre procurar conhecer sua história de vida, pois 

o tratamento meramente sintomático manterá oculto o problema, porém a investigação acerca 

dos diagnósticos pode ser relacionada ao tipo de violência, permitindo evidenciar os cuidados 

que a equipe necessita prestar a esses pacientes (LEAL; LOPES, 2005; BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, o pessoal de saúde tem que estar alerta e entender que, imediatamente 

após uma violência sexual, a mulher está precisando desesperadamente de apoio emocional. 

Portanto, é preferível que a primeira pessoa que escute a história faça uma descrição detalhada 

da violência, incluindo o tipo ou tipos de agressão, número de agressores e a hora e o dia da 

agressão. Pode-se incluir nesse contexto uma ficha única a ser utilizada por todos os 

profissionais que atendem a mulher (enfermeira, médico, assistente social e psicóloga). Com 

esse procedimento, evita-se que os diferentes membros da equipe perguntem novamente 

detalhes da violência sofrida (FAÚNDES, et al., 2006). 

O exame físico que se segue, na assistência prestada à mulher, visa obter tanto as 

provas de que precisa o sistema judicial quanto a identificação das lesões que requerem 

tratamento. Deve ser realizado de maneira cuidadosa e registrado com detalhes, e é preferível 

que nunca seja realizado sem a presença de outro profissional do sexo feminino, para dar mais 

apoio e segurança, podendo esta ser uma enfermeira ou uma mulher da família que esteja 

acompanhando a vítima. O exame deve incluir desde o estado geral e sinais vitais, inspeção 

do couro cabeludo, pescoço, face, tronco e mamas, e exame dos membros na procura de 

traumas. Com a paciente em decúbito dorsal, examinar o abdome, pernas, face interna das 

coxas e as nádegas. Nos casos de violência sexual, realizar o exame ginecológico e anal para 

identificar eventuais traumas nos genitais externos e no ânus, complementando com exame 

ginecológico especular da vagina e cérvix (FAÚNDES, et al., 2006). 

Acerca da assistência à mulher vítima de violência, Bedone; Faúndes (2007) afirmam 

que se deve priorizar os cuidados médicos, antes da realização do boletim de ocorrência. As 

instituições devem se organizar para oferecer atendimento sistematizado, humano e de 

qualidade, pois é sua obrigação colaborar, juntamente com todos os demais setores, para a 
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prevenção deste crime e de suas consequências, de forma a oferecer uma atenção digna e 

desburocratizada. 

Ressalta-se ainda que a intervenção nas situações de violência cabe a todos os serviços 

estatais, polícia, justiça e saúde, e os que atuam nesses setores devem ser preparados para 

atender esse tipo de usuária (GARBIN et al., 2006). No tocante à enfermagem, o Código de 

Ética desses profissionais considera infração “provocar, cooperar ou ser conivente com maus-

tratos” (Art. 52), sob penas que variam de uma simples advertência à cassação do direito de 

exercer a profissão (COFEN, 1993; SALIBA et al., 2007). 

O enfrentamento da violência contra as mulheres demanda, portanto, intervenções em 

diversos níveis da realidade social, desde o cultural, o institucional e o familiar, até o 

individual. Isso se traduz em ações para a transformação de valores, com formulação de 

políticas públicas em todos os setores sociais, mudanças na legislação e criação de serviços de 

atenção às pessoas em situação de violência (HANADA; DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 

Diante dessa realidade, torna-se imperiosa a implantação de serviços de atendimento 

às vítimas e a capacitação de equipes multidisciplinares, compostas por médicos, psicólogos, 

enfermeiros e assistentes sociais, visando uma assistência integral a essas mulheres. Faz-se 

necessário um maior número de Delegacias da Mulher e mais conhecimento sobre a 

problemática da violência por parte da sociedade e da justiça (BEDONE, FAÚNDES, 2007). 

A criação dessas delegacias, com vistas à assistência aos agravos decorrentes e à 

prevenção das violências, apresenta repercussões não só para as pessoas que sofrem violência, 

mas também para os profissionais dos serviços. Estes são estimulados a refletir sobre seus 

valores e trabalho, adequando as intervenções e postura junto à sua clientela, a partir do 

momento em que a violência é evidenciada e reconhecida como um problema cuja 

intervenção que lhes compete (HANADA; DOLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010). 

Outro enfoque a ser trabalhado é quanto à capacitação de profissionais para reconhecer 

a violência e abordá-la por meio do acolhimento; reconhecer a integridade das mulheres, 

como sujeitos e detentoras de direitos; informá-las sobre os recursos da sociedade, tais como 

delegacias de mulheres e casas-abrigo, e identificar as situações de risco de vida para proteger 

a paciente, trabalhando em articulação com os outros setores da sociedade. Além disso, a 

formação acerca dessa temática se constitui uma necessidade para a oferta de um atendimento 

de qualidade, integral e humanizado. No tocante à enfermagem, é necessário considerá-la 

como uma competência básica do enfermeiro – saber diagnosticar, prevenir e cuidar de 

mulheres vítimas de violência. (WHO 1997 apud MARINHEIRO; VIEIRA; SOUZA, 2006; 

PENNA; TAVARES; SOUSA, 2004). 
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 É de fundamental importância a inclusão do tema do cuidado às vítimas de violência 

nos currículos de graduação dos profissionais de saúde, fato este ainda não concretizado e que 

pode significar o diferencial na prevenção, reconhecimento e condutas que minimizem esse 

mal que está provocando a cada dia mais incapacidades e mortes.  

O que se observa, como tentativa de sanar a deficiência do processo de formação 

desses profissionais, e de atender a demanda dos serviços de saúde, é o investimento em 

capacitar os profissionais em serviço, e de criar protocolos de atendimento e notificação dos 

casos de violência; porém a educação acerca do atendimento das vítimas de violência deve ser 

perpetuada um processo permanente, iniciado durante a graduação e mantido na vida 

profissional, por meio das relações de parceria da universidade com os serviços de saúde, a 

comunidade, as entidades e outros setores da sociedade civil (GARBIN et al., 2006; PENNA; 

TAVARES; SOUSA, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos."  

Albert Einstein 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa é do tipo estudo de caso, com abordagem quantitativa e dados 

prospectivos. Estudos de caso são caracterizados por serem profundos e exaustivos, de 

maneira a permitir um conhecimento detalhado de um ou de poucos objetos, e fundamentam-

se na ideia de que a análise de um determinado universo possibilita a generalidade do mesmo, 

ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior mais precisa 

(GIL, 1994). 

 Para Rodrigues (2007), na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de características 

mensuráveis, traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas, e busca estabelecer a relação entre causa e efeito entre as variáveis. Permite 

também a coleta sistemática de informação numérica, mediante condições de muito controle, 

analisando essas informações através de estatísticas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, na cidade do Natal/RN, nos seguintes Centros Acadêmicos (CAs): Centro de 

Biociências (CB); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências Exatas e da Terra 

(CCET); Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA); Centro de Tecnologia (CT). 

A UFRN é formada pelo agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da 

natureza dos cursos e disciplinas, organizaram-se em centros acadêmicos. Atualmente, a 

UFRN oferece 75 cursos de graduação presencial e 73 cursos de pós-graduação. Sua 

comunidade acadêmica é formada por mais de 33.000 estudantes (graduação e pós-

graduação), 3.108 servidores técnico-administrativos e 1.760 docentes. 

 O Centro e Biociências (CB) é composto por 10 departamentos: Biofísica e 

Farmacologia; Biologia; Biologia Celular e Genética; Bioquímica; Botânica, Ecologia e 
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Zoologia; Fisiologia; Microbiologia; Morfologia; Oceanografia e Limnologia; Parasitologia. 

O Centro conta também com 69 laboratórios destinados às pesquisa acadêmicas e a aulas 

práticas, um laboratório de Informática e três museus: do Mar, de Anatomia Comparada e o 

de Anatomia Humana, todos abertos à comunidade. 

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) é o maior dos centros acadêmicos, contando 

com 18 departamentos também localizados na cidade do Natal, a saber: Departamento de 

Análises Clínicas e Toxicológicas; dois departamentos de Cirurgia; Educação Física; 

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Infectologia; Medicina; Medicina Clínica; Medicina 

Integrada; Nutrição; Odontologia; Ortopedia e Traumatologia; Patologia; Pediatria; Saúde 

Coletiva; Toco-Ginecologia.  

 O Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) é composto pelos departamentos 

de: Estatística; Física Teórica e Experimental; Geofísica; Geologia; Informática e Matemática 

Aplicada; Química; Matemática. 

 O Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) é composto por 11 

departamentos: Antropologia; Artes, Ciências Sociais; Comunicação Social; Filosofia; 

Geografia; História; Letras; Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas; Políticas Públicas; 

Psicologia. 

 O Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), por sua vez, é constituído por 

nove departamentos: Biblioteconomia; Ciências Administrativas; Ciências Contábeis; Direito 

Privado; Direito Público; Economia; Economia Doméstica; Serviço Social. 

 Do Centro de Tecnologia (CT) fazem parte os departamentos de Agropecuária e de 

Arquitetura, e as Engenharias (E.): E. Biomédica; E. Civil; E. da Computação e Automação; 

E. das Comunicações; E. dos Materiais; E. do Petróleo; E. da Produção e Têxtil; E. Elétrica; 

E. Mecânica; E. de Produção; E. Química; E. Têxtil; E. Tecnológica; totalizando 15 

departamentos.  

A ideia de trabalharmos com as servidoras desta instituição se deve à vontade de saber 

que tipos de violências essas mulheres sofrem, considerando o fato de que possuem um 

emprego em nível federal e um salário diferenciado de tantas outras instituições, fatos estes 

que as enquadrariam em uma classe social mais abastada. Somado a isso, sabe-se que a 

instituição estimula o desenvolvimento intelectual do servidor, na medida em que oferece 

reajustes salariais de acordo com os níveis alcançados: graduações, especializações, mestrado 

e doutorado. Observamos assim uma probabilidade aumentada de identificarmos mulheres 

cada vez mais preparadas para o mercado de trabalho e que podem vivenciar atos violentos, 

muitas vezes sem reconhecê-los como tal. 
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4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

 A população-alvo a ser estudada foi constituída por servidoras do quadro permanente 

da UFRN, exceto professores, que exerciam suas funções nos seguintes setores, e assim 

distribuídas: Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 48; Centro de Ciências da Saúde 

(CCS), 128; Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), 51; Centro de Tecnologia 

(CT), 33; Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), 26; e Centro de Biociências (CB), 

47; totalizando 333 mulheres. 

Para que as servidoras participassem deste estudo, utilizamos os seguintes critérios de 

inclusão: estarem em plena atividade das suas funções profissionais, aceitarem participar da 

pesquisa e concordarem em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Nesse sentido, foram excluídas as servidoras que não estivessem trabalhando no período da 

coleta, ou seja, estivessem de licença ou férias, e aquelas que não aceitassem participar ou 

assinar o TCLE. 

 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 

Variável é definida por Marconi e Lakatos (2007) como uma classificação, medida, ou 

quantidade que pode ser alterada, um conceito operacional que contém ou apresenta valores, 

aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. 

Para Polit, Beck e Hungler (2004), variável é toda qualidade de uma pessoa, grupo ou 

situação que varia ou assume um valor diferente. 

Neste estudo trabalhamos com as variáveis descritas a seguir. 
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4.4.1 Variáveis de caracterização sociodemográficas e profissionais 

Quadro 1 – Variáveis de caracterização sociodemográficas e profissionais 

Variáveis Escalas / Critérios 

Caracterização sociodemográfica  

1. Idade Em anos 

2. Cor Branca/Negra/Amarela/Parda 

3. Grau de Instrução Ensino médio completo / Ensino médio 
incompleto / Ensino superior completo / 
Ensino superior incompleto / Especialização/ 
Mestrado /Doutorado 
 

4. Estado Civil Solteiro (a) / Casado (a) / Viúvo (a) / 
Separado(a) / Divorciado(a) / Vivendo 
com o (a) companheiro(a)  

5. Tem Filhos Sim / Não 

6. Número de Filhos 01 / 02 a 03 / 04 ou mais, especificar 

7. Procedência Natal – Zona Sul/ Natal – Zona Norte/ 
Natal – Zona Leste/ Natal – Zona 
Oeste/Parnamirim/ Macaíba/Ceará-
Mirim/Outro 

Caracterização Profissional  

1. Cargo/Ocupação Especificar cargo/ocupação que 
desenvolve 

2. Setor onde trabalha CCS/CCSA/CB/CT/CCET/CCHLA  

3. Renda Mensal Em salários mínimos  

 

 

 

4.4.2 Variáveis de caracterização da violência contra a mulher 

 

Neste estudo, foram investigados os seguintes tipos de violência contra a mulher: 

violência física, agressão verbal, assédio moral e assédio sexual, cujas definições são 

apresentadas a seguir.  

 Agressão física 

Teórica - Violência física refere-se ao uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que 

resulta em dano físico, sexual ou psicológico. Pode incluir soco, chute, tapa, esfaqueamento, 

tiro, empurrão, mordida e/ou beliscão, dentre outros (PALÁCIOS et al., 2002). 
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Operacional - Identificar se a mulher foi vítima, ou não, de violência física nos últimos 12 

meses. 

 

 Agressão verbal 

Teórica - Agressão verbal refere-se a qualquer forma de maus-tratos, pode ser falada 

explicitamente ou subentendida, e faz o indivíduo sentir-se pessoalmente ou 

profissionalmente agredido, desvalorizado ou humilhado. Trata-se de comunicação através de 

palavras, tom de modo depreciativo, ar de superioridade, ameaças, acusações, ou seja, 

expressões desrespeitosas para com o outro (FARRELL; BOBROWSKI; BOBROWSKI, 

2006). 

Operacional - Identificar se a mulher foi vítima, ou não, de agressão verbal nos 12 meses. 

 

 Assédio moral  

Teórica - Assédio moral refere-se a comportamento ofensivo, proposital, repetido ao longo do 

tempo, através de ações maliciosas, na tentativa de humilhar ou prejudicar uma pessoa ou 

grupos de trabalhadores (DI MARTINO, 2002).  

Operacional - Identificar se a mulher foi vítima, ou não, de assédio moral nos últimos 12 

meses. 

 

 Assédio sexual  

Teórica - Assédio sexual refere-se a qualquer comportamento de natureza sexual indesejável, 

unilateral ou não recíproco que seja ofensivo para a pessoa envolvida e que repercuta em 

ameaça, humilhação ou incômodo/constrangimento para essa pessoa (PALÁCIOS et al., 

2002). 

Operacional - Identificar se a mulher foi vítima, ou não, de assédio sexual nos últimos 12 

meses. 

 São também consideradas variáveis de caracterização da violência ocupacional neste 

estudo as descritas no Quadro 2, representado a seguir: 
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Quadro 2 – Variáveis de caracterização da violência contra a mulher 

Variáveis Escalas / Critérios 

Características da violência  
1.  Número de episódios de violência nos 

últimos 12 meses 
Uma vez / Duas vezes / Três vezes / 
Quatro Vezes ou mais, especificar 

2. Quem foi o agressor Esposo ou Companheiro / Pai ou Tio / 
Colega de trabalho da mesma profissão / 
Colegas de trabalho de outra profissão / 
Irmãos / Vizinhos / Desconhecido / Outro, 
especificar 
 

4. Reação ao incidente 
 

Notificou a DEAM (Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher) / 
Notificou a Delegacia do Bairro / Não 
teve reação / Pediu à pessoa para parar / 
Tentou fingir que nada aconteceu / 
Procurou o serviço de saúde da instituição 
/ Comunicou o ato de violência a seus 
superiores / Contou para seus 
familiares/amigos / Contou para colegas / 
Pediu transferência do setor / Abriu 
processo judicial / Outro, especificar 

5. Providência tomada para investigar as 
causas do incidente  

Sim / Não / Não sabe 
 

6. Por quem foi tomada a providência  Profissionais de saúde / DEAM / Polícia / 
Familiares/Amigos / Colegas de trabalho / 
Chefia / Outro, especificar 

7. Se não relatou ou falou sobre o 
incidente com outras pessoas, por que 
não o fez 

Não foi importante / Sentiu-se 
envergonhado(a) / Sentiu-se culpado(a) 
/Não sabia a quem recorrer/Ficou com 
medo das consequências negativas  
/Considerou que não seriam tomadas 
providências/Outro, especificar 

8. Sentimentos ou consequências para a 
sua vida pessoal e profissional após ter 
sofrido o ato de violência 

Medo do agressor ou de voltar a ser vítima 
/Ansiedade/Tristeza/Prejuízo financeiro/ 
Incapacidade/Sentimento de culpa/ 
Vergonha/Estresse/Sentimento de baixa 
na autoestima/ Manifestações 
Psicossomáticas (taquicardia, hipertensão, 
gastrite, etc.) / Outro, especificar 
 

9. Necessitou de afastamento do trabalho 
após a agressão 

Sim/Não 

10. O tempo de afastamento Afastamento em dias 
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4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta de dados utilizamos um instrumento (APÊNDICE O) contendo questões 

fechadas, relacionadas à caracterização sociodemográfica, profissional, e dos vários tipos de 

violência sofridas pela mulher. Na parte A, “Dados de caracterização sociodemográfica”, 

pesquisamos variáveis referentes à idade, cor da pele, grau de instrução, estado civil, número 

de filhos e cidade onde reside. Na parte B constam os “Dados de identificação profissional”, 

com aspectos referentes ao cargo que ocupa, setor onde exerce suas funções, renda e turno de 

trabalho.  

A segunda parte do instrumento contém questões acerca da violência sofrida e está 

dividida em agressão física, agressão verbal, assédio moral e de assédio sexual, assim 

descritas: se a servidora teve experiência de violência nos últimos 12 meses, quantas vezes 

sofreu esse tipo de violência; quem foi o agressor, local onde ocorreu, como reagiu ao 

incidente; se foi tomada alguma providência para investigar as causas; por quem foi tomada a 

providência em relação ao ato violento; se não relatou ou falou sobre o incidente com outras 

pessoas; por que não o fez; sentimentos ou consequências para a sua vida pessoal e 

profissional após ter sofrido o ato de violência; se teve que afastar-se do trabalho após a 

agressão; e por quanto tempo. 

 

 

4.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada nos setores predeterminados, nos meses de dezembro 

de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, nos turnos matutino e vespertino, todos os dias da 

semana.  

 Inicialmente enviamos um ofício aos Diretores dos Centros Acadêmicos (CAs), 

informando sobre o estudo e solicitando autorização para sua realização, assim como para a 

utilização formal do nome da instituição no relatório final da investigação. Após esta 

autorização, o projeto foi enviado para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com a aprovação do Comitê, Parecer 
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nº 320/2010 (ANEXO I), iniciamos a primeira etapa da coleta de dados, que se constituiu do 

pré-teste do instrumento e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em outro 

setor da universidade, com 10% da população, objetivando avaliar a sua aplicabilidade e 

necessidade de alterações. 

Em seguida, iniciamos a coleta dos dados propriamente dita. Nesta etapa, nos dirigimos 

aos setores e, de modo individual, abordamos as servidoras, e nos apresentamos, explicando 

os objetivos da pesquisa. Para aquelas que se dispuseram a participar do estudo, fornecemos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo solicitada a leitura e assinatura 

do mesmo. Nesse momento, esclarecíamos que sua participação seria voluntária e, caso 

desejasse, poderia desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, conforme a 

Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2000). Salientávamos 

ainda que, se não desejassem participar, respeitaríamos seu posicionamento. 

Posteriormente à leitura e assinatura do TCLE, entregávamos o questionário em um 

envelope lacrado, pois com isso estaríamos mantendo o anonimato dos participantes. Nesse 

instante, ressaltávamos a importância do preenchimento completo e solicitávamos que a 

devolução se desse até o final do horário de trabalho. 

 

 

4.7 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através do softwares  dos 

software Microsoft Excel 2007 e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

 Os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), para realização de todo tratamento inferencial. Optou-se pela 

utilização do teste não paramétrico Qui-Quadrado, para analisar a associação ou dependência 

entre as variáveis, analisando as frequências observadas e esperadas. 
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 A análise descritiva das observações foi obtida de forma a proporcionar uma visão 

organizada, sumarizada e inteligível dos dados, os quais estão apresentados em forma de 

tabelas, quadros e gráficos. 

O teste não paramétrico Qui-Quadrado, simbolizado por X2, é um teste de hipóteses 

que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a 

associação existente entre variáveis qualitativas. O princípio básico desse método é comparar 

proporções, isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para 

um certo evento (BARBETTA, 2007). 

Segundo esse autor, Karl Peason propôs a seguinte fórmula para medir as possíveis 

discrepâncias entre proporções observadas e esperadas: 

 

X2 = Σ[(o - e)2 / e] 

 

Em que: 

 O = frequência observada para cada classe; 

 E = frequência esperada para aquela classe. 

 

Note-se que (o - e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser descrita como: 

 

X2 = Σ[(d2) / e] 

 

Percebe-se que as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir das frequências 

observadas.  

É importante destacar que (o - e) é a diferença entre a frequência observada e a 

esperada em uma classe. Quando as frequências observadas são muito próximas às esperadas, 

o valor de X2 é pequeno. Mas quando as divergências são grandes, (o - e) passa a ser também 

grande e, consequentemente, X2 assume valores altos. 

 

 

 

 

 



 

 

O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa 
daqueles que observam e deixam o mal acontecer. 

Albert Einstein 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesse contexto de analisar a mulher como membro ativo do mercado de trabalho, a 

pesquisa ora proposta contou com uma amostra populacional de 285 funcionárias de uma 

instituição de ensino superior do Rio Grande do Norte que participaram da pesquisa 

preenchendo o questionário proposto. 

No capítulo que se inicia abordaremos os resultados e discussões iniciando pela 

apresentação dos dados de caracterização sociodemográfica segundo idade, cor da pele, grau 

de instrução, estado civil, número de filhos, procedência e renda relacionando-os com o 

respectivo centro no qual desenvolve suas funções. 

Posteriormente trabalharemos dados referentes à violência contra a mulher abordando 

alguns aspectos da violência sofrida, seja ela física, verbal, assédio moral e sexual, 

englobando dados sobre a experiência pessoal relacionados a cada tipo de comportamento 

violento sofrido.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL  

 

 

Falar do papel da mulher no mundo atual é lembrar das batalhas travadas, lutas e 

conquistas há muito iniciadas, e ao traçarmos o perfil desta, que deixa seu lar em busca de 

trabalho, renda e identidades próprias, é perceber o quanto elas estão cada vez mais inseridas 

na vida social, política e econômica, e que essa participação passa a se traduzir como 

indicador do avanço social e de desenvolvimento humano. 

Inicialmente apresentaremos os resultados obtidos com a caracterização da população 

estudada na tabelas 01 a seguir com dados relacionados à idade, cor e grau de instrução das 

mulheres. 
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Tabela 01 – Distribuição das servidoras efetivas da UFRN segundo idade, cor e grau de 
instrução. 

 

VARIÁVEIS 

CENTROS DE ENSINO 
TOTAL 

CCS CCSA CB CT CCET CCHLA 

N % N % N % N % N % N % N % 

Idade 

20├ 30 20 18,53 06 13,64 13 33,33 05 22,73 05 22,72 13 28,89 62 21,75 

31├ 40 09 8,33 02 4,55 05 12,82 01 3,70 03 13,64 06 13,33 26 9,12 

41├ 50 26 24,07 16 36,35 06 15,38 09 33,33 03 13,64 18 40,00 78 27,37 

51├ 60 41 37,96 17 38,64 13 33,33 10 37,04 10 45,45 08 17,78 99 34,74 

61├  12 11,11 03 6,82 02 5,14 02 7,40 01 4,55 00 0,00 20 7,02 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Cor 

Branca 50 46,3 30 68,18 23 58,97 17 62,96 16 72,73 26 57,78 162 56,84 

Negra 12 11,11 01 2,27 01 2,56 02 7,41 00 0,00 01 2,22 17 5,96 

Amarela 06 5,56 02 4,55 00 0,00 02 7,41 00 0,00 02 4,44 12 4,21 

Parda 40 37,04 11 25 15 38,46 06 22,22 06 27,27 16 35,56 94 32,98 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Grau de 
Instrução 

Médio 
Completo 40 37,04 08 18,18 04 10,26 07 25,93 05 22,73 04 8,89 68 23,86 

Médio 
Incompleto 13 12,04 02 4,55 02 5,13 02 7,41 01 4,55 01 2,22 21 7,37 

Superior 
Completo 49 45,36 31 70,45 23 58,97 16 59,25 16 72,72 36 80,00 171 60,00 

Superior 
Incompleto 06 5,56 03 6,82 10 25,64 02 7,41 00 0,00 04 8,89 25 8,77 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Pós 
Graduação 

Especialização 17 70,83 15 93,75 11 64,71 04 57,14 05 62,50 23 92,00 75 77,32 

Mestrado 07 29,17 01 6,25 05 29,41 03 42,86 02 25,00 02 8,00 20 20,62 

Doutorado 00 0,00 00 0,00 01 5,88 00 0,00 01 12,50 00 0,00 02 2,06 

Total 24 100,00 16 100,00 17 100,00 07 100,00 08 100,00 25 100,00 97 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa.     
 

 

De acordo com a Tabela 01, observamos que em relação à idade, 99 (34,74%) 

encontram-se na faixa etária compreendida entre 51 a 60 anos, e 78 (27,37%) em idade entre 

41 a 50 anos. 

Esses dados vão de encontro aos achados de autores que, ao pesquisar o perfil dos 

profissionais de saúde do nosso estado, se deparou com uma população mais jovem com 

idade entre 25 e 45 anos (CAMPOS, 2005; MORAIS FILHO, 2009; DANTAS, 2009; 

BOTARELLI, 2010; MEDEIROS, 2010).  
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Como podemos observar, o quadro funcional da universidade é composto por 

mulheres em vários estágios da vida, desde os 20 até os 66 anos de idade, apresentando uma 

média de 45,09 anos. Identificamos também, ainda relacionado à Tabela 01, que mais da 

metade da população, tem acima de 41 anos, demonstrando um profissional mais 

amadurecido no trabalho que desempenha. 

Sob outro aspecto, percebemos um número significante de funcionárias jovens, entre 

20 e 30 anos de idade (21,75%). Isso pode ser justificado pela realização recente de concurso 

público para provimento de cargos de nível superior e médio para as entidades federais. 

Nesses concursos, que se realizam regularmente, a idade mínima para a investidura nos cargos 

é de 18 anos e, portanto, inúmeros alunos de graduação, bem como profissionais recém 

formados aproveitam a oportunidade de concorrer a uma vaga. 

Reforçando nossos achados, Vidal; Silvany Neto (2009), em estudo transversal com 

base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), visando a determinar 

o perfil de saúde de 71.891 trabalhadoras do sexo feminino de todos os estados brasileiros, 

revelou que a média de idade das mulheres foi de 36,21, mínimo de 10 e máximo de 98, 

mostrando que cada vez mais cedo as mulheres vêm ingressando no mercado de trabalho e 

permanecendo ativamente por mais tempo. 

Essa realidade é semelhante àquela de 10 anos atrás, pois em 2001, 30% da população 

economicamente ativa feminina correspondiam às mulheres com 40 anos ou mais, 40% 

tinham entre 25 e 39 anos e 23% era formada pelas jovens de 18 a 24 anos (PROBST, 2005). 

Contribuindo com esse pensamento, Hoffmann; Leone (2004) abordam as taxas de 

atividade feminina em décadas anteriores. Segundo esses autores, em 1990, as maiores taxas 

são observadas para as faixas etárias de 30 a 34 e de 35 a 39 anos. Entre 1990 e 1995, ocorre 

um crescimento mais intenso da atividade realizada por mulheres de 40 a 44 anos. Entre os 

anos de 1995 e 2002, ressalta-se o pico de atividade produtiva feminina na faixa de 35 a 39 

anos, com valores quase igualmente elevados nas faixas vizinhas, e uma queda considerável 

da participação das mulheres com 20 ou menos de idade no exercício de trabalhos 

remunerados. 

Em consonância com esses dados, Bruschini (2007), ao tratar da taxa de atividade 

feminina, percebeu que esta era mais elevada entre mulheres de 30 a 39 anos perfazendo um 

total de 74% de atividade nessa faixa etária, seguida de 69% das mulheres entre 40 e 49 anos 

e 54% das de 50 a 59 anos. 

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) divulgados no site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que, do 
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total das mulheres que exercem um trabalho remunerado, as faixas etárias que predominam 

são aquelas compreendidas entre 20 e 39 anos com uma porcentagem de 32,4% e a de 40 a 59 

anos com a representatividade de 23,4% (BRASIL, 2009a).  

Ainda reforçando essa discussão, dados do IBGE mostram que em 2010 a população 

ocupada, isto é, que exercia trabalho remunerado, estava distribuída em 0,2% de pessoas de 

10 a 14 anos de idade, 1,4% de 15 a 17 anos, 14,4% de 18 a 24 anos, 62,5% de 25 a 49 anos e 

21,5% de pessoas com 50 anos ou mais de idade. Dentre todas as faixas etárias, apenas aquela 

formada por pessoas de 50 anos ou mais de idade apresentou crescimento da participação 

relativa na população ocupada: de 20,9% em 2009 para 21,5% em 2010. As demais tiveram 

redução ou estabilidade da participação relativa na ocupação no ano considerado (BRASIL, 

2010b). 

Para Contaifer (2003) na faixa etária entre 31 a 50 anos ocorre o chamado “pico de 

produtividade e criatividade” para muitos indivíduos, onde o trabalho pode dar um significado 

para a existência da pessoa, desde que possibilite o desenvolvimento das potencialidades do 

ser humano.  

Estudo realizado por Rea, et al. (1997) com trabalhadoras de 13 indústrias do Estado 

de São Paulo identificou que tinham em média 28 anos. Semelhante a estes dados Rocha 

(2009) ao traçar o perfil de 281 mulheres trabalhadoras em Boa Vista (RR) percebeu que, das 

mulheres entrevistadas 74 (26,33%) tinham entre 25 e 30 anos. Nessa mesma capital da região 

norte do Brasil, Lima (2007), em pesquisa com 235 profissionais de saúde de um hospital 

público, identificou que 26,81% desses tinham de 31 a 35 anos e 24,68% estavam na faixa 

etária compreendida entre 26 e 30 anos. 

Esses dados vão de encontro aos nossos (Tabela 01), pois mostram a predominância de 

uma classe trabalhadora mais jovem, característica da pirâmide etária brasileira que, embora 

esteja se assemelhando cada vez mais às dos países mais desenvolvidos, nos quais a 

população idosa está em maior número devido o aumento da expectativa de vida, continua a 

predominar indivíduos jovens com idade entre 20 e 29 anos (BRASIL, 2010a).  

No que se refere à raça/cor da pele, observamos que 162 (56,84%) consideraram-se 

brancas e 94 (32,98%) pardas, dados também encontrados nos estudos de diversos autores que 

pesquisaram a raça dentre as mulheres brasileiras (SCHRAIBER, et al., 2002; LEÔNCIO, et 

al., 2008; FERRAZ; LABRONICI, 2009; LAMOGLIA; MINAYO, 2009; SCHRAIBER; 

BARROS; CASTILHO, 2010). 

Concordando com nossos achados Rea et al. (1997) identificou que, dentre as 

trabalhadoras de indústrias do Estado de São Paulo, 70%  se dizem brancas, 27% pardas e 3% 
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negras, do mesmo modo, Vidal; Silvany Neto (2009) constataram em seu estudo uma maioria 

branca representando 36.636 (51%), seguidos dos pardos 30.180 (42%). 

Em contrapartida, Henriques (2004) em pesquisa com mulheres da cidade de Recife 

(PE) constatou uma predominância na cor parda, presente em 58,5% dos casos. Em Porto 

Alegre (RS) na região sul do Brasil, Krobauer; Meneghel (2005), em estudo transversal 

realizado com usuárias de uma Unidade Básica de Saúde, observou que 51% eram negras. 

Segundo dados do IBGE coletados durante a Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada em 2006, 50,80% das mulheres afirmaram se considerarem 

brancas, e 41,70% pardas. Deve-se ressaltar aqui que, no ano considerado, a população 

brasileira era de aproximadamente 187.228.000, e desses 96.031.000 eram mulheres. No 

entanto, em 2009, outro PNAD identificou uma queda do número de mulheres brancas para 

49,33% com relativo aumento daquelas que se julgam pardas que passaram a ser de 43,20% 

(BRASIL, 2006b; BRASIL, 2009b). 

Esses dados mostram como a população brasileira é miscigenada e tal conclusão data 

da sua história, quando colônia de exploração desde sua descoberta pelos portugueses em 

1500. Aliado a isto, existe o fato de ser rica em belezas naturais, como o Pau-Brasil e 

minérios especialmente o ouro, motivos estes que atraiu povos de todos os impérios da época, 

desde os ricos aristocratas da Espanha, Portugal, Holanda e França, até os negros que vinham 

da África para trabalhar nas lavouras, engenhos e minas juntamente com os indígenas 

brasileiros. 

Esses acontecimentos favoreceram a mistura gênica e formação de inúmeras raças, 

dentre elas o “caboclo” ou “mameluco” (mistura de branco com índio), o “cafuzo” (mistura de 

negro com índio), e os “mulatos” (mistura de braço com negro). Posteriormente, formaram-se 

os pardos que são mestiços complexos, resultado do cruzamento entre as três raças 

(RODRIGUES, 1894 apud NEVES, 2008). 

No que concerne ao grau de instrução (Tabela 01), observamos que 171 (60,00%) 

mulheres têm graduação e 68 (23,86%) têm o ensino médio completo, evidenciando um bom 

nível de escolaridade visto que mais da metade da população possui uma média de 15 anos de 

estudo. Além disso, dentre as que possuem nível superior, 75 (77,32%) afirmam ter 

especialização em alguma área, 20 (20,62%) possuem mestrado e 02 (2,06%) concluíram o 

doutorado. 

Concordando com nossos dados, Dantas (2009), em pesquisa com profissionais de 

saúde do Rio Grande do Norte, identificou que 54,3% tinham especialização. Dados do 

PNAD 2006 e 2008 mostram que das mulheres brasileiras que possuem trabalho remunerado 
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37% apresentam de 11 a 14 anos de estudo (BRASIL, 2006b, LEONE; BALTAR, 2008; 

LEONE, 2010). 

Reforçando nossos achados, perfil de trabalhadores da Universidade Estadual do Pará 

mostra que, quanto à escolaridade, 35,6% dos participantes possuem nível médio; 37,4% são 

pós-graduados; 24,1% têm o ensino superior; e apenas 2,9% têm o ensino fundamental, 

demonstrando um bom nível de formação educacional (SOUZA; FROTA, 2010). 

Estudo realizado com trabalhadoras do Estado de São Paulo identificou que todas 

eram alfabetizadas, 60% cursaram até o primeiro grau, 32% o segundo grau, 8% o curso 

superior e 10% do total estavam estudando na época da pesquisa (REA et al., 1997). 

 Estudo transversal realizado com 71.891 mulheres de todos os Estados brasileiros 

revelou que elas possuem melhor nível de instrução quando comparadas aos homens. De 

acordo com os autores, somando-se curso superior, mestrado ou doutorado podia contabilizar 

7.948 (14,1%) das mulheres (VIDAL; SILVANY NETO, 2009).  

Além disso, muitas mulheres ainda se mostram preocupadas com sua realização 

acadêmica e valorizam a construção de uma carreira profissional, vislumbrando nessa 

atividade uma condição necessária ao sucesso da sua vida. Outro aspecto que tende a servir de 

estímulo à qualificação desse gênero é o fato de seu trabalho garantir, inúmeras vezes, a 

subsistência das famílias (ROCHA, 2009; PROBST, 2005). 

Vale ressaltar que no Brasil, assim como em outros países da América Latina, o 

período compreendido entre 1965 e 1975 é marcado por uma extraordinária expansão do 

ensino superior em todas as profissões, com a multiplicação de escolas e do número de vagas 

nos cursos universitários. A reforma universitária brasileira resultou de um longo processo de 

discussão sobre a necessidade de uma nova configuração para o sistema educacional de 

terceiro grau, com finalidades relacionadas à maior eficiência e produtividade, que possam 

garantir o aumento da clientela para esse tipo de formação. Nesse período ocorre expressiva 

procura de prestígio e ascensão social pelas camadas médias da sociedade, exercendo forte 

pressão para o desenvolvimento do ensino de terceiro grau no contexto de desenvolvimento 

econômico do país (HADDAD et al., 2010). 

Nos dias atuais, diversos programas governamentais agem como facilitadores do 

acesso ao nível superior, tanto por parte das instituições federais de ensino quanto pelas 

particulares, as quais, vale salientar, estão em maior número no Brasil. Severino (2008) afirma 

que das 2.165 instituições registradas pelo Cadastro do Instituto Nacional de Ensino e 

Pesquisa (INEP), de 2005, apenas 231 são instituições públicas, o que corresponde a 10,7% 

do total, logo 89,3% são privadas. Nesse sentido, surgiu o Programa de Apoio a Planos de 
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Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); o Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), 

brevemente descritos a seguir. 

O REUNI, Instituído pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, é caracterizado por 

um investimento maciço na educação superior que tem como finalidade o aumento das vagas 

de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação de forma a 

melhorar os indicadores das instituições federais de educação superior. Procura também 

promover maior mobilidade estudantil e interação entre as universidades e o ensino básico, 

profissional e tecnológico, projetando alcançar um milhão de matrículas nesses cursos 

(HADDAD, 2008; SEVERINO, 2008). 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o REUNI já se encontra 

em fase de execução desde a aprovação do Plano de Reestruturação e Expansão da UFRN 

para o período 2008 a 2012, encaminhado ao Ministério da Educação – MEC (UFRN 2011). 

Este plano prevê R$ 64 milhões para custeio com manutenção, pessoal, funções 

gratificadas e cargos de direção e, ainda, investimento de R$ 81 milhões em novas obras, 

recuperações e equipamentos, além da contratação de 344 novos professores e 447 servidores 

técnico-administrativos. No que concerne à disponibilidade de vagas para os cursos de 

graduação, o plano objetiva a criação de 2.700 novas vagas para o vestibular nos próximos 

cinco anos, das quais 1.424 são para cursos noturnos e 1.276 para os cursos diurnos, 

totalizando cerca de 33 mil matrículas na graduação, até 2012 e destacando-se um novo 

modelo de formação acadêmica do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T (UFRN 

2011). 

Segundo dados da instituição, houve em 2008 a criação de 16 novos cursos de 

graduação nos campi de Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba. Além disso, o 

processo seletivo vestibular realizado nesse mesmo ano contou com a oferta de mais 1.643 

vagas (UFRN, 2011). 

O PROUNI, estabelecido em 2004, visa o aproveitamento das vagas ociosas das 

instituições de ensino superior particulares através do fornecimento de bolsas de estudo 

integrais ou parciais a alunos cujos pais tem renda de até três salários mínimos e que cursaram 

o ensino médio em escola pública. Nesse caso, a instituição que participa desse programa 

também lucra na parceria devido aos incentivos fiscais ofertados. Vale mencionar que nos 

primeiros três anos do programa, foram concedidas aproximadamente 300 mil bolsas 

(CHIROLEU, 2009; HADDAD, 2008). 
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O FIES, por sua vez, é um crédito estudantil destinado a financiar o curso em 

universidades privadas, de alunos que se encontram regularmente matriculados e tem 

dificuldades em cobrir os custos de sua formação. É importante destacar que se trata de um 

crédito parcial e que deve ser restituído ao final do curso a baixos juros e amplo período, 

deixando o profissional recém graduado mais a vontade para realizar o pagamento com 

parcelas mais amortizadas (CHIROLEU, 2009). 

Para seguir nossas discussões acerca dos resultados e do perfil das funcionárias 

participantes dessa pesquisa, apresentamos na Tabela 02 a distribuição dos sujeitos em relação 

ao estado civil e número de filhos, procedência e renda mensal, de acordo com o centro no 

qual exerce suas funções. 
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Tabela 02 – Distribuição das servidoras efetivas da UFRN segundo Estado civil, Número 
de filhos, Procedência e Renda. 

 

VARIÁVEIS 

CENTROS DE ENSINO 
TOTAL 

CCS CCSA CB CT CCET CCHLA 

N % N % N % N % N % N % N % 

Estado 
Civil 

Solteira 30 27,78 12 27,27 14 35,90 11 40,75 08 36,36 15 33,33 90 31,58 

Casada 61 56,48 22 50,00 18 46,15 09 33,33 09 40,91 22 48,90 141 49,47 

Viúva 07 6,48 01 2,27 01 2,57 01 3,70 02 9,09 02 4,44 14 4,91 

Divorciada 10 9,26 09 20,46 06 15,38 06 22,22 03 13,64 06 13,33 40 14,04 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Número de  
 Filhos 

0 a 01 41 37,87 20 45,46 28 71,79 16 59,25 16 72,73 27 60,00 148 51,93 

02 a 03 58 53,70 20 45,45 11 28,21 10 37,05 06 27,27 16 35,56 121 42,46 

04 a mais 09 8,33 04 9,09 00 0,00 1 3,70 00 0,00 02 4,44 16 5,61 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Procedência 

Natal Sul 49 45,37 29 65,91 19 48,72 15 55,56 10 45,45 24 53,33 146 51,23 
Natal Leste 14 12,96 04 9,09 05 12,82 05 18,52 01 4,55 03 6,67 32 11,23 
Natal Oeste 09 8,33 02 4,55 02 5,13 01 3,70 00 0,00 03 6,67 17 5,96 
Natal Norte 22 20,37 04 9,09 03 7,69 03 11,11 04 18,18 03 6,67 39 13,68 
Parnamirim 11 10,19 03 6,82 08 20,51 01 3,70 06 27,27 11 24,44 40 14,04 

Macaiba 00 0,00 00 0,00 01 2,56 00 0,00 00 0,00 00 0,00 01 0,35 

Outro* 03 2,78 02 4,55 01 2,56 02 7,41 01 4,55 01 2,22 10 3,51 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

Renda 

1-2 salários 06 5,56 00 0,00 01 2,56 00 0,00 00 0,00 00 0,00 07 2,46 

3-5 salários 64 59,26 25 56,82 27 69,23 19 70,37 15 68,18 21 46,67 171 60,00 

6-10 salários 38 35,19 19 43,18 11 28,21 08 29,63 07 31,82 24 53,33 107 37,54 

Total 108 100,00 44 100,00 39 100,00 27 100,00 22 100,00 45 100,00 285 100,00 

* São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibú, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São bento do Norte. 
Fonte: Dados da Pesquisa.   

 

 

Observando a Tabela 02 vemos que, em relação ao estado civil, 141 (49,47%) 

mulheres são casadas ou vivem em união estável com o parceiro e 90 (31,38%) se afirmam 

solteiras. Dados semelhantes foram encontrados nas pesquisas de Morais Filho (2009) e 

Campos (2005) realizadas em nosso Estado, nas quais a prevalência de casados na população 

foi de 60,82% e 58,80%, respectivamente. 

Colaborando com os dados encontrados, Lima (2007), ao traçar o perfil dos 

trabalhadores de saúde em um hospital infantil em Boa Vista (RR) região norte do Brasil, 
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identificou que 56,17% da população era casada/união estável, 32,77% solteira (LIMA, 

2007). 

Dados do PNAD retratam em relação ao estado civil que 44,2% das mulheres são 

casadas, 40% solteiras, 9,4% viúvas e 6,4% divorciadas ou separadas (BRASIL, 2009 – 

PNAD). 

No sudeste do país, mais especificamente no Estado de São Paulo, pesquisa realizada 

com trabalhadoras industriais identificou que 95% dessas mulheres são casadas (RÉA, et al., 

1997). 

Em contrapartida outros autores identificaram realidades diferentes em seus estudos. 

No Rio Grande do Norte, Botarelli (2010), em pesquisa com trabalhadores de enfermagem 

contabilizou que 56,82% da população é solteira e apenas 31,82% casada. Em Roraima, 

Rocha (2009), ao construir o perfil socioeconômico das mulheres da cidade de Boa Vista, 

identificou que 125 (44,48%) são solteiras e 83 (29,54%) casadas. Souza; Frota (2010) 

buscando identificar a violência moral contra trabalhadoras da Universidade Estadual do Pará 

localizado na cidade de Belém (PA), concluiu que 39,7% destas mulheres são solteiras e 

37,4% casados ou mantinham união estável com o companheiro. 

Lino (2004) interpreta que, na sociedade atual, existe uma ênfase no desenvolvimento 

profissional das mulheres, o que implicou num aumento da idade média para o 

estabelecimento de relações conjugais e, conseqüentemente, para a maternidade. 

Analisando a influência do casamento no desempenho profissional, Smithson; Lewis; 

Guerreiro (1998) afirmam que a estabilidade no emprego é fator fundamental para o 

desenvolvimento das fases da vida como a construção de uma relação segura que culmine no 

casamento.  

Entendendo o casamento como uma instituição, quando esta se apresenta estável 

proporciona aos envolvidos um melhor prognóstico de bem-estar pessoal e profissional que 

satisfaz as necessidades emocionais básicas. Tal satisfação pode ser entendida como uma 

subjetivamente vivenciada de forma particular, ou seja, trata-se de um conceito mais 

intrapessoal que interpessoal, de modo que particularmente o indivíduo define se seus anseios 

e expectativas estão sendo supridos devidamente pelo outro (MACHADO, 2007). 

Entretanto, Pawlina (2005) afirma que os casados são pessoas mais estressadas por 

serem mais compromissadas, terem mais responsabilidades financeira, afetiva perante os seus 

familiares, diferente dos solteiros. A situação entre os casados ainda piora podendo aumentar 

o nível de estresse, quando o relacionamento familiar não é agradável e o indivíduo tem 
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obrigações e nenhum prazer ou vontade de voltar para casa, se refugiando, cada vez mais, no 

trabalho. 

Quanto ao número de filhos (Tabela 02), identificamos que 148 (51,93%) têm entre 

zero e um filho, 121 (42,46%) mulheres afirmaram possuir de dois a três filhos, e 16 (5,61%) 

tinham de quatro filhos a mais. Rocha (2009) reforça nossos achados ao encontrar em sua 

pesquisa que 105 mulheres (37,37%) têm de dois a três filhos, 60 (21,35%) tem apenas um 

filho. 

Diferente dos dados encontrados em nossa pesquisa, estudo realizado com 

trabalhadoras do Estado de São Paulo identificou que 57% têm apenas um filho e 40% têm 2 

(REA, et al., 1997).  

Da mesma maneira estudos realizados com trabalhadores do nosso estado mostram 

realidades opostas a nossa. Em um Hospital de referencia em urgência e emergência na 

mesma capital, Botarelli (2010) observou que a maioria dos entrevistados 56,82% não tinham 

filhos e 22,28% tinham de 2 a 3 filhos. No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) Natal, identificou-se que 82,4% da população afirmavam ter filho, destes 61,9% 

possuíam apenas um, a autora ainda comenta que apesar de as possibilidades profissionais 

serem melhores hoje em dia, as dificuldades relacionadas a segurança e de constituição de 

família também parecem aumentar, gerando queda na fertilidade de mulheres ativas no 

mercado de trabalho (CAMPOS, 2005). 

Dados divulgados pelo IBGE referentes a fecundidade das brasileiras no ano de 2009, 

apontam que a maioria das mulheres economicamente ativas tem dois filhos contabilizando 

cerca de 9.691.000 mulheres o que corresponde a 22,17% essa população e 12,86% do total 

de mulheres brasileiras (BRASIL, 2009b). 

Segundo Martinez (2008) a variável número total de filhos pode em alguns casos 

captar a demanda de maiores cuidados com o lar por parte da trabalhadora, ou ainda estar 

associada a menor escolaridade desta mulher, bem como a presença de uma cultura patriarcal 

mais arraigada passada por suas gerações anteriores, baseada na concepção e cuidado dos 

filhos e do lar. 

Acerca dessa característica patriarcal como influência no número de filhos, Canezin 

(2004) afirma que no decorrer das décadas o casamento e a maternidade se destacavam como 

sendo as únicas realizações possíveis à mulher, que por sua vez lhe conferia o direito de 

cuidar e educar os filhos, mas sempre sob supervisão e autoridade do marido. 

As famílias constituídas por casal com filhos são maioria no Brasil, de modo que em 

2003, contabilizavam mais de dois terços. É necessário, porém, atentar para as transformações 



____________________________________________________Resultados e Discussão      69 
 

que estão ocorrendo em suas estruturas, a redução das famílias formadas por casal e o 

crescimento das unipessoais especialmente aquelas cuja responsabilidade são das mulheres 

como chefes e provedoras do lar (BRASIL, 2004). 

Ainda remetendo-nos a Tabela 02, quando analisamos a procedência das 

trabalhadoras, observamos que 146 (51,23%) mulheres residem na zona sul de cidade do 

Natal, 40 (14,04%) em Parnamirim, município vizinho, e 39 (13,68%) na zona norte.  

No que concerne aos dados obtidos, chamamos a atenção para o fato de o Campus 

Central da instituição de ensino pesquisada estar localizada na região sul da cidade de Natal. 

Dessa maneira podemos concluir que as servidoras tendem a buscar trabalho próximos as suas 

moradias, ou ainda, mudam de residência conforme o local onde exerce atividade laborativa. 

Essa opção pode reduzir os custos com transporte público ou mesmo diminuir as chances de 

acidente de trabalho, de trânsito ou mesmo a exposição a violência urbana, como assaltos e 

sequestros. 

Sob outro aspecto, e lançando novo olhar para a Tabela 02, ressaltamos a presença de 

51 servidoras, grupo que corresponde a 17,90% da população estudada, que não reside na 

capital, mas em cidades relativamente distantes daquela onde trabalha. Essas pessoas em 

especial, devido a distância que percorre todos os dias no trajeto residência – trabalho – 

residência, caracterizam um tipo comum de deslocamento denominado migração pendular, 

deslocamento pendular ou ainda movimento pendular. 

Os movimentos pendulares caracterizam-se por deslocamentos entre o município de 

residência e outros municípios, com finalidade específica. No entanto, esse tipo de 

deslocamento da população mantém estreita vinculação com os movimentos migratórios 

intrametropolitanos e intermetropolitanos (MOURA, CASTELLO BRANCO, FIRKOWSKI, 

2005). 

Esse fenômeno constitui importante referencial para a análise dos processos de 

metropolização e expansão urbana, uma vez que pode ser constatado pelos níveis de 

crescimento populacional, que são mais elevados nos municípios que compõem o entorno 

metropolitano (ÂNTICO, 2005; MOURA, CASTELLO BRANCO, FIRKOWSKI, 2005). 

Na atualidade, observa-se que esses deslocamentos, associados à concentração de 

empregos na área central, ocorrem entre distâncias cada vez maiores no que se refere a origem 

e o destino, revelando o avanço do processo de ocupação do espaço das aglomerações 

urbanas. Isto inviabiliza ou encarece esse tipo de deslocamento, e implica – em muitos casos – 

na migração propriamente dita (ÂNTICO, 2005; MOURA, CASTELLO BRANCO, 

FIRKOWSKI, 2005). 
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No que se refere à renda mensal (Tabela 02), identificamos que 171 (60,00%) 

recebem entre 3 e 5 salários mínimos, 107 (37,54%) afirmam ter ganho mensal entre 6 e 10 

salários e apenas sete (2,46%) estão na faixa compreendida entre 1 e 2. É importante salientar 

que durante o período de coleta de dados, mais precisamente em janeiro de 2011, o salário 

mínimo brasileiro teve um aumento de aproximadamente 5,9% passando de R$ 510,00 para 

R$540,00, porém durante toda a pesquisa foi considerado o primeiro valor, visto que a coleta 

iniciou em dezembro de 2010. 

Semelhante aos nossos achados, pesquisa realizada em uma DEAM do sul do Brasil, 

com 10 mulheres vítimas de violência, constatou que a renda familiar declarada ficava entre 

uma salário mínimo mensal (30,00%), um salário mínimo e meio mensal (20,00%), dois 

salários mínimos mensais (10,00%) e três salários mínimos mensais (40,00%) (SANTOS; 

OCAMPO MORÉ, 2011). 

 Nossos dados são otimistas, pois denotam uma renda relativamente alta para essas 

mulheres, especialmente quando as comparamos com cerca de cinco anos atrás onde a 

maioria dessas trabalhadoras do mercado formal recebia entre 1 e 2 salários mínimos 

(BRASIL, 2006b; LEONE; BALTAR, 2008). 

Ressaltamos ainda que na universidade onde a pesquisa foi realizada existe um 

estímulo financeiro à capacitação de seus funcionários. Esse estímulo tem como finalidade o 

aumento dos anos de estudo, bem como o aperfeiçoamento do trabalho realizado a partir da 

busca, por parte do servidor, de cursos de graduação e pós graduação mais próximos do tipo 

de trabalho que executa, podendo esta ocorrer na própria instituição ou até mesmo fora do 

país (BRASIL, 1990).  

Realidade semelhante é observada em Boa Vista (RR), no estudo de Rocha (2009), 

quando conclui que população estudada, 84 (29,89%) mulheres ganham acima de quatro 

salários mínimos por mês e 85 (30,25%) de um a três salários. 

Quando falamos na renda das mulheres da nossa investigação, o conceito de salário 

elaborado por Karl Marx, que diz: o salário do trabalhador é o preço do trabalho realizado, 

sendo diretamente proporcional a este (MARX 1998 apud FRANÇA, SCHIMANSKI, 2009). 

Nesse pensamento, o que se tem observado é que, embora exercendo a mesma função que o 

homem em vário tipos de emprego, as mulheres continuam a receber um salário inferior. 

Segundo Probst (2005), no Brasil, as mulheres representam 41% da força de trabalho, 

mas ocupam somente 24% dos cargos de gerência, entretanto, elas recebem, em média, o 

correspondente a 71% do salário dos homens. Segundo o autor, acredita-se que por estar a 

menos tempo no mercado, é natural que elas tenham currículos menos robustos que eles, 
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porém, o que se observa é uma queda na diferença de rendimentos nos dias atuais, de maneira 

tal que a tendência é que esta diferença inexista em futuro próximo. 

Reforçando esse ponto de vista, Hoffmann; Leone (2004) discutem que o aumento da 

participação da mulher na renda domiciliar é mais uma consequência da ampliação da sua 

participação no mercado de trabalho do que um aumento do salário propriamente dito. 

Embora tenha ocorrido substancial incremento na relação entre rendimentos individuais de 

mulheres e homens, permanece ainda uma diferença considerável sob a ótica desta variável. 

No mesmo sentido das transformações dos padrões de gênero, faz-se de fundamental 

importância comentar do elo existente entre a renda da mulher trabalhadora e o principal 

sustento da família. Dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revelam que 

entre os anos de 1993-2006 o número de famílias chefiadas pela mulher aumentou 10 vezes, 

passando de 247.795 (3,4%) em para 2.235.233 (14,2%) (BRASIL, 2008).  

As mulheres com filhos, em geral, tendem a ser as responsáveis pelo domicílio, sendo 

a única fonte de renda, o que torna estas famílias mais vulneráreis e estas trabalhadoras 

certamente estarão sobrecarregadas com os afazeres domésticos e a busca da manutenção 

econômica da família. São elas que arcam sozinhas com os cuidados dos filhos e ao mesmo 

tempo são as que buscam nas atividades remuneradas as condições de vida (BRASIL, 2004). 

Em meio a discussão proposta, tais mudanças tendem a apontar para um 

questionamento do caráter histórico do homem como o provedor exclusivo do lar. Ao 

considerarmos um padrão de família nuclear tradicional formado por mãe, pai e filhos, sem 

considerar os novos arranjos familiares contemporâneos, esse dado nos leva a pensar num 

horizonte cultural mais igualitário entre homens e mulheres dentro das famílias, seguidas de 

um maior empoderamento para as mulheres (BRASIL, 2008). 
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Quadro 03 – Distribuição das participantes por tipo de ocupação que desempenha de 
acordo com o setor.  

OCUPAÇÃO 
CENTROS TOTAL 

CCS CCSA CB CT CCET CCHLA 
N % N % N % N % N % N % N % 

Profissionais das Ciências 
Biológicas, da Saúde e 
Afins 

08 2,81 00 0,00 03 1,05 00 0,00 00 0,00 00 0,00 11 3,86 

Profissionais das Ciências 
Jurídicas Sociais e Humanas 01 0,35 01 0,35 01 0,35 02 0,70 00 0,00 07 2,46 12 4,21 

Profissionais das Letras, das 
Artes e da Comunicação e 
Religiosos 

01 0,35 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 03 1,05 04 1,40 

Profissionais do Ensino 02 0,70 06 2,11 01 0,35 02 0,70 03 1,05 05 1,75 19 6,67 

Profissionais das Ciências 
Exatas, Físicas e da 
Engenharia 

00 0,00 01 0,35 00 0,00 03 1,05 01 0,35 00 0,00 05 1,75 

Técnicos das Ciências 
Biológicas, Bioquímicas, da 
Saúde e Afins 

40 14,04 00 0,00 16 5,61 00 0,00 04 1,40 02 0,70 62 21,75 

Técnicos das Ciências 
Físicas, Químicas, 
Engenharia e Afins 

01 0,35 00 0,00 01 0,35 00 0,00 01 0,35 00 0,00 03 1,05 

Técnicos nas Ciências 
Administrativas 48 16,84 32 11,23 16 5,61 17 5,96 12 4,21 27 9,47 152 53,33 

Trabalhadores de Serviços 
Diversos 07 2,46 04 1,40 01 0,35 03 1,05 01 0,35 01 0,35 17 5,96 

TOTAL 108 37,89 44 15,44 39 13,68 27 9,47 22 7,72 45 15,8 285 100,00 
Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

 

No Quadro 03, percebemos que, no tocante a ocupação das participantes da nossa 

pesquisa, para 152 (53,33%) das participantes ela é classificada como técnicos das ciências 

administrativas do qual fazem parte assistentes e auxiliares administrativos, técnico em 

arquivo e secretárias, seguida de 62 (21,75) mulheres cuja atividade laboral se enquadra como 

Técnicos das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins (técnicos de enfermagem, 

laboratório, higiene bucal, nutrição e em alimentos), e 19 (6,67%) profissionais do ensino 

(pedagogas e técnicas em assuntos educacionais), que embora tenham essa classificação, são 

trabalhadores de nível superior que não exercem papel de docentes, assumindo apenas tarefas 

burocráticas. 

Autores comentam que as mulheres atualmente concentram-se em profissões das áreas 

de Comunicação, Educação, Humanidades e Saúde, enquanto que os homens continuam 
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vinculados à produção, como as Ciências Agropecuárias e a Engenharia. Segundo eles, alguns 

cursos estão passando pelo processo de feminização, como a medicina, outros se feminizaram 

mais cedo, por exemplo, a educação, e ainda existem as áreas que mantêm sua masculinidade 

como é o caso das ciências tecnológicas, exatas e da terra (QUITETE; VARGENS; 

PROGIANTI, 2011; MENEZES; HEILBORN, 2007; PADILHA; VAGHETTI; 

BRODERSEN, 2006). 

Diferente de nossos achados, Magalhães; Silva (2010) identificaram que a área das 

ciências exatas e tecnológicas comporta o menor número de mulheres, enquanto que as 

ciências da saúde e humanas constituem os verdadeiros locais da concentração de mão-de-

obra feminina. 

Segundo Bruschini (2007), ainda hoje, as escolhas das mulheres continuam a recair 

predominantemente sobre áreas do conhecimento tradicionalmente “femininas”, como 

educação (81% de mulheres), saúde e bem-estar social (74%), humanidades e artes (65%), 

que preparam as mulheres para os chamados “guetos” ocupacionais femininos. Mas também é 

verdade que a parcela feminina nas universidades vem ampliando sua presença em outras 

áreas ou redutos masculinos, como a área de engenharia, produção e construção. 

Diferentemente aos nossos dados (Quadro 03), estudo realizado em Curitiba (PR) com 

100 vítimas de assédio sexual mostrou que 51% destas exerciam profissões que exigiam 

pouca qualificação, a saber: balconista, doméstica, cozinheira, do lar, costureira. 41% eram 

estudantes e 8% eram profissionais de nível superior e técnico (ANDRADE et al., 2001). 

Realidade semelhante é identificada por Lamoglia; Minayo (2009) em investigação 

realizada no interior do Estado do Rio de Janeiro com mulheres em situação de violência 

conjugal. Segundo a pesquisa, no que se referia à ocupação das vítimas, identificou-se que as 

mais mencionadas foram do lar 31%, doméstica 12% e professora 8%.  

Acerca desses dados Stein Backes et al. (2008) discute que mesmo com o aumento da 

força de trabalho das mulheres nos últimos anos, as  ocupações  femininas  ainda  se  

localizam  em  áreas  pouco  diversificadas  e  cabendo a estas  a  responsabilidade  pelo  

trabalho  reprodutivo,  seguindo  a  tradição  de  um  modelo que se firma na divisão sexual do 

trabalho. 
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5.2 DADOS REFERENTES A(S) EXPERIÊNCIA(S) DE VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER SOFRIDA(S) PELAS TRABALHADORAS  

 

 

 Dando prosseguimento a apresentação e discussão dos resultados, trazemos nesse 

tópico os dados das questões referentes à experiência pessoal, em relação a ter sido vítima de 

violência ocupacional e o tipo de violência sofrida. Ressaltamos que da população total 

participante da pesquisa 285 mulheres, apenas 77 (27,01%) afirmaram ter sofrido algum tipo 

de violência nos últimos 12 meses, de modo que, trabalharemos a partir de agora as respostas 

emitidas por estas vítimas de violência. 

 

 

Gráfico 01 - Distribuição dos tipos de violência sofridos pelas mulheres nos últimos 12 
meses segundo centro acadêmico onde trabalha.   

 

  
Fonte: Dados da pesquisa.  
O percentual foi calculado com base no número de eventos ocorridos; a mesma mulher pode ter sido vítima de mais de um 
tipo de violência.  

 

 

De acordo com o Gráfico 01, observamos que a agressão verbal predominou entre as 

participantes de todos os centros de ensino, sendo vivenciada por 60 mulheres (62,50%), 

seguida do assédio moral com 26 vítimas (27,08%), mesmo considerando os percentuais 
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obtidos não houve significância estatística (p = 0,249). Ressaltamos que a mesma mulher 

pode ter sido vítima de mais de um tipo de violência. 

A mesma realidade foi detectada no estudo de Morais Filho (2009) em Natal (RN). 

Segundo esta pesquisa com trabalhadores de saúde, a agressão verbal foi a mais frequente, 

com um total de 172 (70,20%) vítimas, seguida pelo assédio moral, com 59 (24,08%). 

Pesquisa retrospectiva, realizada na Delegacia da Mulher em Guarapuava (PR) com 

1.383 inquéritos de mulheres em situação de violência, identificou que a verbalização, 

praticada principalmente por meio de xingamentos e ofensas, foi o tipo de agressão mais 

denunciada, estando presente em 79,09% das queixas, seguida pela física com 33,8% e a 

moral com 16,1% das ocorrências (FERRAZ; LABRONICI, 2009). 

Opondo-se aos nossos resultados (Gráfico 01), pesquisa realizada em Recife (PE) com 

569 vítimas de violência, mostra que as agressões físicas constituíram na principal queixa das 

usuárias do Serviço de Apoio a Mulher (SAM), estando presente em 78,4% dos relatos 

recebidos pelo serviço. A violência sexual foi referida em 24,5% das pacientes e a moral em 

9,2% dos casos (HENRIQUES, 2004). 

Realidade semelhante é observada em outra capital brasileira, através de uma 

investigação realizada em uma maternidade municipal do Rio de Janeiro (RJ). Neste estudo, 

Silva et al. (2009) observaram que, dentre as vinte e quatro mulheres que sofreram algum tipo 

de violência, a maioria relatou agressão física (67%); seguida pela verbal (17%), existindo 

ainda um relato (2%) com ambos os tipos de violência. 

A agressão física também foi a mais identificada no trabalho de Leôncio et al. (2008), 

que buscou definir o perfil das mulheres vítimas de violência, através de 446 boletins de 

ocorrência registrados na Delegacia de Defesa da Mulher, em Ribeirão Preto (SP), 

constatando-se um total de 200 (44,84%) casos, seguido da violência verbal com 188 

(42,15%) (LEÔNCIO, et al. 2008). 

Em contrapartida, dados de 470 vítimas atendidas em um centro de atendimento à 

mulher em Londrina (PR), apontam a violência emocional como principal denúncia daquelas 

que buscam o serviço, contabilizando 56,4% dos casos, seguida da violência física, com 

32,1%. Ressalta-se também que 8,4% vivenciaram tanto violência física quanto violência 

emocional o que reforça a existência de vítimas de mais de um tipo de violência sobreposta 

(GALVÃO; ANDRADE, 2004). 

Também considerado como violência psicológica ou emocional nos estudos de 

Dantas-Berger; Giffin (2005), o assédio moral foi identificado em nossa pesquisa (Tabela 03) 

como sendo o segundo tipo de violência mais sofrido pelas mulheres. Sobre esse assunto, 
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Heloani (2004) afirma que, essa modalidade de agressão pode ser caracterizada pela 

intencionalidade em seus atos, além de consistir na constante e deliberada desqualificação da 

vítima. Em suas considerações acerca desse tipo de violência, o autor revela tratar-se de um 

processo disciplinador em que o outro representa uma ameaça e, por este motivo, procura-se 

anulá-lo.  

Em pesquisa realizada por Gadoni-Costa; Zucatti; Dell’Aglio (2011) em DEAM de 

Porto Alegre (RS) apontaram que os principais tipos de violência perpetrados foram a 

psicológica (82,9%) e a física (53,0%), ficando evidente, nesse estudo, a coexistência de mais 

de um tipo de violência no mesmo ato.  

Acerca da violência psicológica, autoras discutem que o fato de essa forma de 

violência ser menos enfatizada deve-se à prioridade que é dada às consequências físicas em 

detrimento das psicológicas, que são igualmente graves. A forma psicológica afeta, além da 

vítima, a todos que convivem com ela de forma direta, como os filhos ou outros familiares 

(MELO et al., 2005; GADONI-COSTA; ZUCATTI; DELL’AGLIO, 2011). 

Os principais efeitos desse tipo de violência estão ligados ao sofrimento emocional, 

afetivo e moral, apresentando dentre outras consequências, a fragilização da pessoa a quem se 

destina, com o intuito de neutralizá- la em termos de poder, levando o indivíduo vitimizado a 

uma paulatina despersonalização (DANTAS-BERGER; GIFFIN, 2005; HELOANI, 2004). 

No entanto, é oportuno lembrar que atos de assédio moral podem ser muitas vezes encobertos 

e sutis, tornando-os difícil de serem reconhecidos como agressão (JOHNSON, 2009). Esse 

fato nos remete à possibilidade de que este tipo de violência possa ter uma prevalência bem 

maior do que a apresentada em nossos achados. 

Acerca do assédio sexual e sua baixa ocorrência entre as mulheres pesquisadas, 

encontramos autoras justificam tal fato comentando a pouca discussão desse tipo de agressão 

nas estatísticas de violência, uma vez que ocorre de maneira comum no casamento, 

geralmente sob forma de coerção “naturalizada” ou como parte das obrigações no contexto da 

relação conjugal (DANTAS-BERGER; GIFFIN, 2005). 

Complementando essa ideia, Dias (2008) afirma que isto acontece devido à influência 

da ideologia patriarcal, que ainda nos dias atuais vem dar sustentabilidade a autoridade dos 

homens sobre as mulheres, legitimando todo o tipo de abusos de que elas possam ser alvo, 

quer no espaço privado, quer no profissional. 
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Gráfico 02 - Distribuição do número de vezes que as mulheres foram vítimas de 
violência por tipo de violência, nos últimos 12 meses.  

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
O percentual foi calculado com base no número de vítimas para cada tipo de violência; a mesma mulher pode ter sido vítima 
de mais de um tipo de violência.  
  

 

No Gráfico 02, em relação ao número de vezes em que o evento ocorreu nos 

últimos 12 meses, observamos que em 02 (40,00%) mulheres sofreram agressão física uma 

vez. A agressão verbal ocorreu uma vez com 18 (30,00%) das vítimas e quatro vezes ou mais 

em 17 (28,33%), não existindo, no entanto, significância (p = 0,903). 

Quanto ao assédio moral, destacamos que 10 (38,46%) afirmaram ter sido vítimas 

desse evento por quatro ou mais vezes. Entretanto, apesar do assédio moral se caracterizar 

pela repetição dos atos ao longo do tempo, 05 (19,23%) afirmaram ter sofrido apenas um 

episódio. 

Sobre esse dado, Heloani (2004) discute que, geralmente, o assédio moral se inicia 

com pouca intensidade, como algo inofensivo, pois as pessoas tendem a relevar os ataques, 

entendendo-os como uma brincadeira; depois de algum tempo, propaga-se com força e a 

vítima passa a ser alvo de humilhações e de brincadeiras de mau-gosto em uma frequência 

maior. 

No que se refere ao assédio sexual (Gráfico 02), detectamos que das mulheres que 

sofreram esse tipo de violência, 02 (40,00%) disseram terem sofrido duas vezes e 02 (40,00%) 
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quatro vezes ou mais, nos 12 meses. Diferente dos nossos achados Schraiber, et al. (2002) em 

pesquisa realizada com usuárias de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de São 

Paulo (SP), identificaram que em relação à frequência dos episódios de assédio sexual, 92,9% 

ocorreram uma única vez. 

Quando observamos no Gráfico 02, os dados correspondentes ao total de episódios de 

violência por número de vezes que esta aconteceu, percebemos que 70 (72,92%) de todas as 

violências identificadas em nosso estudo, ocorreram mais de uma vez. Ressaltamos que 

prevaleceu aquelas com ocorrência de quatro vezes ou mais, representando 31,25% dos casos. 

Essa realidade denota uma prática de violência caracterizada pela repetição, o que tende a 

gravar o bem estar de suas vítimas.  

Para termos uma melhor visão da realidade no que se refere ao número de episódios 

violentos vivenciados por essas 77 mulheres no decorrer de um ano, multiplicamos o numero 

trabalhadoras que afirmaram ter sofrido violência pelo numero de vezes que esta se repetiu 

para com cada uma.  O resultado revelou que no decorrer desses doze meses, ocorreram 310 

episódios de violência, sendo: 10 agressões físicas, 198 agressões verbais, 89 episódios de 

assédio moral e 13 de assédio sexual. Ao distribuirmos o número total de atos pelos 12 meses 

considerados teríamos 25 episódios ao mês, ou seja, aproximadamente uma ocorrência por 

dia. 

Dados semelhantes foram identificados em pesquisa realizada com 815 mulheres 

brasileiras das quais 140 já haviam sofrido algum tipo de violência. Destas 71% afirmaram terem 

sido vítima mais de uma vez e 50% foram por quatro vezes ou mais (BRASIL, 2005). 

Reforçando esses dados Morais Filho (2009), em estudo realizado na cidade do Natal 

com vistas a detectar violência sofrida por trabalhadores de um hospital de urgência, 

identificou que em 41,18% dos casos a violência aconteceu quatro vezes ou mais. 

Cunha (2008) aponta que a violência que se projeta entre pessoas integrantes de uma 

mesma unidade de convivência tem grandes probabilidades de tornar-se mais frequente. 

Acerca dessa discussão Galvão; Andrade (2004) afirmam que é de extrema dificuldade para 

grande parte das mulheres que vivem a violência, romper com seu ciclo. Mesmo as mulheres 

que tomam a atitude de denunciar seus agressores, muitas vezes, acabam desistindo de manter 

a denúncia, seja por vergonha ou falta de apoio da família e da sociedade, o que acaba por 

gerar o processo chamado de “rotinização da violência” (GALVÃO; ANDRADE, 2004). 

A seguir na Tabela 03 apresentaremos os agressores da violência contra a mulher, por 

tipo de violência cometida. 
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Tabela 03 - Distribuição dos agressores da violência contra a mulher, segundo tipo de 

violência. 

AGRESSOR 
TIPO DE VIOLÊNCIA 

TOTAL FÍSICA VERBAL MORAL SEXUAL 
N % N % N % N % 

Esposo 05 100,00 14 23,33 02 7,69 00 0,00 20 
Pai 00 0,00 01 1,67 00 0,00 00 0,00 01 
Colega de trabalho 
mesma profissão 00 0,00 13 21,67 07 26,92 00 0,00 18 

Colega de trabalho 
outra profissão 00 0,00 18 30,00 15 57,69 03 60,00 26 

Irmão 00 0,00 01 1,67 00 0,00 00 0,00 01 
Vizinho 00 0,00 03 5,00 00 0,00 00 0,00 03 
Desconhecido 00 0,00 08 13,33 01 3,85 02 40,00 09 
Outros 00 0,00 02 3,33 01 3,85 00 0,00 03 

TOTAL 05 100,00 60 100,00 26 100,00 05 100,00 96 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Na Tabela 03, no que se refere ao principal agressor para cada tipo de violência 

sofrida, observamos no Gráfico 03 que o esposo/companheiro foi o autor de 05 (100,00%) 

das ocorrências de agressão física, seguido dos “colegas de trabalho de outra profissão” como 

os que mais cometeram agressão verbal 18 (30,00%), assédio moral 15 (57,69%) e sexual 03 

(60,00%). É importante destacar que ao relacionarmos o tipo de violência vivenciada e o 

agressor houve significância estatística (p = 0,026). 

Em concordância aos nossos dados, Deslandes; Gomes; Silva (2000) identificaram em 

estudo realizado com mulheres atendidas em hospitais do Rio de Janeiro (RJ), que o marido 

foi o agressor em 41 casos (56,9%), em sete (9,7%) tiveram o irmão como protagonista, dois 

o próprio filho (2,8%), um caso de pai (1,4%), 12 casos de parentes (16,7%).  

Pesquisa realizada em Ribeirão Preto (SP) com mulheres vítimas de violência física, 

os autores perceberam que em 36 (53,7%) dos casos o agressor era marido ou namorado, e em 

18 (26,9%), ex-maridos e ex-namorados das vítimas (SANTI; NAKANO; LATTIERE, 2010). 

Da mesma maneira, estudo realizado em Recife (PE) destacou prevalência dos 

parceiros e ex-parceiros íntimos como principais agressores das mulheres atendidas no IMIP 

(Instituto Materno-infantil de Pernambuco), apontados em 131 (40,6%) das ocorrências e em 

apenas 26,2% dos casos o perpetrador era desconhecido da paciente (HENRIQUES, 2004). 

Em investigação realizada com 179 mulheres usuárias de uma UBS de São Paulo (SP), 

foi identificado que em 65 casos (36,3%), o agressor foi o atual ou ex-companheiro, a mesma 
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porcentagem foi encontrada para familiares; 42 (23,5%) casos por conhecidos não-familiares 

e quatro (2,2%), estranhos (SCHRAIBER, et al., 2002). 

Concordando com esses resultados, estudo retrospectivo com registros de uma 

delegacia-acervo do Rio de Janeiro (RJ) mostrou que 90% das mulheres queixosas tinham 

como agressor o atual ou ex-companheiro. Os autores comentam como principais motivos de 

exacerbação da violência a associação da mentalidade patriarcal do parceiro que tende a 

realizar o controle sobre as mulheres com sentimentos de posse, moralismo e ciúme, 

culminando em homicídios e lesões graves por “razões de honra” (LAMOGLIA; MINAYO, 

2009). 

Outra investigação realizada no município do Rio de Janeiro, com mulheres atendidas 

em uma maternidade municipal, identificou que o agressor foi em sua maioria, o companheiro 

(33%), seguido pelo marido (24%), familiares (21%) e desconhecidos (12%) (SILVA, et al., 

2009). Realidade semelhante foi observada em Londrina (PR) nos depoimentos de usuárias 

em um Centro de Atendimento à Mulher, nos quais os principais agressores foram os atuais 

maridos ou companheiros, correspondendo a 73,4% dos casos (GALVÃO; ANDRADE, 

2004). Nesse mesmo Estado da região sul do Brasil, no município de Guarapuava (PR), 

estudo retrospectivo com 1.183 registros da DEAM, prevaleceram os companheiros (33,3%) e 

ex-companheiros (20,5%) como sendo os principais agressores das mulheres que buscaram 

este serviço (FERRAZ; LABRONICI, 2009). 

Em Porto Alegre (RS), pesquisa realizada com 351 fichas de denúncias em uma 

DEAM concluiu que em 70,1% dos casos o agressor era o companheiro da vítima, e que em 

apenas 3,1% dos casos eram pessoas desconhecidas; somado a isso, nos casos de violência 

sexual, o personagem que mais aparece como violentador é o padrasto seguido pelo 

companheiro e vizinho/conhecido (GADONI-COSTA; ZUCATTI; DELL’AGLIO, 2011).  

Ainda na região sul do país, investigação realizada em uma DEAM (Delegacia 

Especializada no Atendimento a Mulher) com 10 mulheres identificou que 90% das 

entrevistadas foram agredidas pelo próprio marido/companheiro, e 10% pelo cunhado, 

mostrando a predominância da violência doméstica tendo como principais perpetradores 

indivíduos que participam do convívio familiar e com grau de parentesco com a vítima 

(SANTOS; OCAMPO MORÉ, 2011). 

Segundo a OMS, uma em cada seis mulheres no mundo sofre violência doméstica, 

sendo que em 60,0% dos casos a violência foi perpetrada por marido ou companheiro (OMS, 

2005). 
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Gráfico 03 – Distribuição do local de ocorrência dos episódios de violência contra a 
mulher segundo o tipo de violência.  

 

 
O percentual foi calculado com base no número de episódios de cada tipo de violência. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com o Gráfico 03, o principal local de ocorrência dos episódios de 

agressão física foi a casa da vítimas em 100,00% das ocasiões, e o trabalho destacou-se para 

os demais tipos de violência com as seguintes participações em porcentagem: agressão verbal 

60,00%; assédio moral 84,62% e assédio sexual com 80,00%. A relação entre essas variáveis 

possui significância estatística (p = 0,005). 

Contrapondo aos nossos achados (Gráfico 03), pesquisa com pacientes internadas em 

hospitais do Rio de Janeiro (RJ) identificou que a absoluta maioria das agressões foi praticada 

no interior da residência (83,3%) (DESLANDES; GOMES; SILVA, 2000). 

Realidade semelhante à capital fluminense foi detectada em centros de atendimento a 

mulher de Londrina (PR), onde a quase totalidade dos casos (97,4%) ocorreram no ambiente 

doméstico. Acerca desse dado, as autoras comentam que o lar parece constituir-se no espaço 

privilegiado da violência contra a mulher, que, por apresentar-se resguardado da interferência 
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de outras pessoas, o agressor conta ainda com o medo e a vergonha da pessoa agredida em 

denunciá-lo (GALVÃO; ANDRADE, 2004). 

Realidade semelhante foi detectada por Santi; Nakano; Lattiere (2010) em Ribeirão 

Prato (SP), no qual 41 (61,2%) vítimas sofreram violência dentro da própria residência. 

Somando-se à discussão da prevalência do ambiente doméstico como palco da 

violência perpetrada contra a mulher, Leôncio (2008) afirma que esse fato também acontece 

devido à cumplicidade e indiferença da sociedade para com a violência que ocorre no interior 

da família. 

Em relação à sua ocorrência no ambiente de trabalho, investigação realizada com 245 

trabalhadores de saúde em Natal (RN) identificou que ocorreram 1828 episódios em um ano, 

o que corresponde, em média, a cinco episódios de violência por dia (MORAIS FILHO, 

2009). 

No ambiente de trabalho, as pessoas mais visadas para se tornarem vítimas são aquelas 

que apresentam certa capacidade de resistir à autoridade. Os indivíduos acima dos cinqüenta 

anos, julgados menos produtivos e adaptáveis às novas formas de trabalho, também se tornam 

vítimas fáceis do assédio, mesmo porque temem o desemprego estrutural. Nesse sentido as 

mulheres são assediadas de forma e frequência diferente dos homens, pois as ações contra elas 

têm uma conotação machista e sexista (CANIATO; LIMA, 2008). Somado a essa discussão, 

Dias (2008) aponta que, em lugares públicos, as mulheres são sujeitas a atos humilhantes e, 

por vezes, ficam expostas a situações de risco e limitadoras da sua liberdade. Tais situações 

estão muitas vezes na origem da sua recusa a certos empregos (DIAS, 2008). 

Camerino et al. (2008), ao fazerem uma análise comparativa nas culturas de várias 

nações, identificaram que a incidência da violência no ambiente de trabalho, varia de país 

para país,  e depende das condições específicas de cada local e da metodologia utilizada no 

estudo. 

Em concordância com essas afirmativas, Contrera-Moreno (2004), ressaltam que 

mensurar a extensão da violência no ambiente de trabalho é algo muito complexo, uma vez 

que a falta de consistência sobre a definição do conceito de violência na literatura, e inclusive 

por parte das vítimas, pode dificultar o diagnóstico da realidade. Outros impedimentos são os 

métodos empregados para mensurar a prevalência desse evento no ambiente de trabalho, uma 

vez que estes não conseguem abranger a totalidade dos casos de violência. 
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Tabela 04 -  Distribuição das respostas sobre as reações das mulheres aos atos de 
violência, segundo tipo de violência sofrida.  

 

VARIÁVEIS TIPO DE VIOLÊNCIA 

Reação das mulheres 

Agressão 
física 

Agressão 
verbal 

Assédio 
moral 

Assédio 
sexual Total 

N* %** N
* %** N* %** N* %** N* %** 

Notificou à DEAM 01 20,00 00 0,00 01 3,85 00 0,00 02 2,08 

Notificou à Delegacia do 
Bairro 01 20,00 01 1,67 00 0,00 00 0,00 02 2,08 

Não teve reação 01 20,00 16 26,67 07 26,92 01 20,00 25 26,04 

Pediu a pessoa para parar 01 20,00 17 28,33 05 19,23 00 0,00 23 23,96 

Tentou fingir que nada 
aconteceu 00 0,00 09 15,00 06 23,08 03 60,00 18 18,75 

Procurou o serviço saúde da 
instituição 00 0,00 01 1,67 02 7,69 00 0,00 03 3,13 

Comunicou o ato de violência 
a seus superiores  00 0,00 10 16,67 07 26,92 00 0,00 17 17,71 

Contou a familiares / amigos 03 60,00 16 26,67 12 46,15 00 0,00 31 32,29 

Contou para colegas do 
trabalho 00 0,00 21 35,00 12 46,15 02 40,00 35 36,46 

Pediu transferência do setor 00 0,00 06 10,00 04 15,38 00 0,00 10 10,42 

Abriu processo judicial 00 0,00 02 3,33 01 3,85 00 0,00 03 3,13 

Outro 00 0,00 04 6,67 03 11,54 00 0,00 07 7,29 
Fonte: dados da pesquisa. 
*As mulheres podiam emitir mais de uma resposta;  **O percentual foi calculado com base no número 
de vítimas de cada tipo de violência. 

 

 

A Tabela 04 acima mostra a reação das vítimas de acordo com o tipo de violência 

sofrido. Observamos que 35 (36,46%) das mulheres contaram para colegas do trabalho, 31 

(32,29%) para familiares e amigos e 26,04% não teve reação. Constatamos ainda que em poucos 

casos houve notificação à DEAM 02 (2,08%), ou à delegacia do bairro 02 (2,08%), o que pode 

significaar a pouca informação, por parte das vítimas, dos instrumentos sociais responsáveis por 

sua proteção, ou ainda pode expressar o medo em proceder na denúncia do agressor. 

Em concordância com nossos dados (Tabela 04), pesquisa realizada pelo Senado federal 

no Brasil identificou que das 140 mulheres vítimas de violência, 22% responderam que foram 
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procurar ajuda da família e 53% se dirigiram à delegacia, sendo que deste total, 22% procuraram 

especificamente a delegacia da mulher (BRASIL, 2005). Esta ação de apoio também foi 

observada nas mulheres do estudo de Santi; Nakano; Lattiere (2010), que buscaram ajuda, à 

princípio, em seu próprio meio social mais próximo, sendo importante a participação dada à 

família e à rede de amigos. 

Neste contexto, Snow; Swan (2006) afirmam que a busca por ajuda na família demonstra 

que os papéis de gênero tradicionais têm grande influência na percepção e reação em situações de 

violência. Assim, essa atitude configura uma estratégia de autoproteção, a fim de evitar os riscos 

de nova vitimização, uma vez que os membros da família cuidam um do outro (SNOW; SWAN; 

2006).  

Sob outro aspecto, Silva (2008) e Meneghel (2011) discutem que, normalmente, as 

mulheres relatam a violência vivida a pessoas próximas, familiares, amigos ou colegas de 

trabalho, porém nem sempre encontram empatia e solidariedade, principalmente quando as 

concepções de gênero e família são muito tradicionais. As famílias mostram uma atitude 

contraditória, entre apoiar a mulher e aconselhar a permanência na relação, reforçando a posição 

feminina de subordinação e minimizando os conflitos entre os cônjuges (SILVA, 2008). Em 

contrapartida, Heloani (2004), em seu estudo sobre assédio moral afirma que as mulheres são 

as que mais procuram ajuda médica ou psicológica e, não raro, no seu próprio grupo de 

trabalho, verbalizando suas queixas e pedindo ajuda. 

Em investigação desenvolvida com 100 mulheres atendidas em uma maternidade do 

Rio de Janeiro (RJ) identificou que em 79% dos casos de violência elas não buscaram ajuda, 

18% recorreram a algum serviço, 02% procuraram a delegacia comum e 01% buscou a 

DEAM (SILVA, et al., 2009). 

Em estudo realizado em Guarapuava/PR com vistas a analisar a procura das vítimas de 

violência pelos serviços de referência antes e após a implementação da Lei Maria da Penha, 

perceberam que 79,29% (35,3% antes da Lei nº. 11.340/2006 e 43,9% após) procuraram a 

Delegacia da Mulher espontaneamente; 19,87% (8,5% antes e 11,3% após) foram 

encaminhadas pela Polícia Militar e, apenas 0,85% (0,5% antes e 0,3% após a Lei nº. 

11.340/2006) procuraram primeiramente serviços de saúde, que as encaminharam à Delegacia 

da Mulher (FERRAZ; LABRONICI, 2009). 

 Acerca dessa busca por ajuda nos equipamentos sociais, Santi; Nakano; Lattiere 

(2010) afirmam que esta depende de como as vítimas percebem o estado de gravidade do 

caso, de forma que a partir da análise da violência sofrida elegem as providências a serem 

tomadas (SANTI; NAKANO; LATTIERE, 2010). 



____________________________________________________Resultados e Discussão      85 
 

Concordando com esse pensamento, Stenius; Veysey (2005) afirmam que o uso desses 

equipamentos ou serviços se processa através da “consciência em situação”, de modo que, as 

vítimas buscam, a priori, compreender intrinsecamente a violência, e logo após procuram 

profissionais, tanto da justiça quanto da saúde, como também buscam respaldo na família e/ou 

amigos de modo a se cuidarem e serem cuidadas. 
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Quadro 04 – Distribuição das respostas mulheres sobre se houve ou não intervenção 

para resolução dos incidentes violentos e os responsáveis por essa 

intervenção, segundo tipo de violência. 

VARIÁVEIS 

TIPOS DE VIOLÊNCIA 
Agressão 

Física 
Agressão 
Verbal 

Assédio 
Moral 

Assédio 
sexual Total 

N % N % N % N % N % 

In
te

rv
en

çã
o 

pa
ra

 
re

so
lu

çã
o 

do
s e

pi
só

di
os

 
de

 v
io

lê
nc

ia
  

Sim 
 02 40,00 08 13,33 04 15,38 00 0,00 14 14,58 

Não 
 03 60,00 49 81,67 19 73,08 04 80,00 75 78,13 

Não sabe 
 00 0,00 03 5,00 03 11,54 01 20,00 07 7,29 

Total 05 100,0 60 100,0 26 100,0 05 0,00 96 100,0 

R
es

po
ns

áv
el

 p
el

a 
in

te
rv

en
çã

o 
no

s e
pi

só
di

os
 

de
 v

io
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nc
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Profissionais 
de saúde 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

 
DEAM 

 
01 50,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 01 7,14 

 
Polícia  

 
00 0,00 01 12,50 00 0,00 00 0,00 01 7,14 

Familiares e 
amigos 

 
01 50,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 01 7,14 

Colegas de 
trabalho 

 
00 0,00 01 12,50 01 25,00 00 0,00 02 14,29 

 
Chefia 

 
00 0,00 06 75,00 03 75,00 00 0,00 09 64,29 

Total 02 100,0 08 100,0 04 100,0 00 0,00 14 100,0 
Fonte: UFRN – NATAL/RN, 2011. 
 

 

 

De acordo com o Quadro 04 percebemos que em 75 (78,13%) dos casos a vítima 

registrou o fato, o que se torna preocupante, pois, além de não ter sido notificado, o ato pode 

tornar a acontecer uma vez que não houve consequências para o agressor. Outro aspecto, é 

que as vítimas que buscaram auxílio e tiveram algum retorno, afirmaram que este veio pela 

chefia 09 (64,29%). Dessa maneira é importante reforçamos aqui que o ambiente de trabalho 

foi o local onde mais ocorreram episódios de violência. 
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Nesse sentido, destacamos que dos 85 (100%) episódios de violência ocupacional 

registrados, em 62 (80,00%) nenhuma providencia foi tomada. Analisando, por tipo de 

violência, observamos que em 05 (83,33%) episódios de agressão física, 50 (80,65%) de 

agressão verbal e 13 (76,47%) de assédio moral, os profissionais referiram que nenhuma 

medida foi tomada para intervir no evento violento.  

Ressaltamos porém que a Lei n.º 10.778/2003 estabelece a notificação compulsória 

(obrigatória), no território nacional, dos casos de violência contra a mulher que forem 

atendidos em serviços de saúde públicos e privados. O cumprimento da medida torna-se 

fundamental para o dimensionamento desse fenômeno e de suas consequências, contribuindo 

para a implantação de políticas públicas de intervenção e prevenção do problema (BRASIL, 

2003). 

Nascimento; Vieira (2009), em estudo com mulheres de Fortaleza/CE vítimas de 

violência por parte de seus parceiros, observaram que a percepção das mulheres sobre os 

benefícios que resultariam de suas ações direciona a conduta a ser tomada. Dessa maneira, se 

elas acreditam nas leis, instituições de apoio à mulher, e nos centros de referências, aumentam 

as possibilidades da vítima de adotar práticas adequadas, principalmente relacionadas à 

mudança de comportamento, denunciando o agressor. De forma semelhante aquelas que não 

visualizavam os benefícios em denunciar os abusos permaneciam dentro do ambiente 

violento. 

Autores ressaltam que, em sua maioria, as intervenções realizadas para os casos de 

violência contra a mulher, especialmente para aquelas que ocorrem no domicílio, visam à 

percepção do risco, às crenças na gravidade percebida, à eficiência e aos benefícios das leis, 

de casas-abrigo, das DEAMs, dos centros de referências e das defensorias públicas no 

decorrer da denúncia (NASCIMENTO; VIEIRA, 2009). 

Estudo realizado em um município do interior do Estado de São Paulo, em uma 

DEAM mostrou que desde a agressão cometida pelo parceiro íntimo até o instante da 

denúncia prevaleceram os sentimentos de dor, vergonha e revolta. Segundo os autores, a 

busca de ajuda por parte desta mulher a fez vivenciar uma situação desconhecida, na qual não 

saberiam o que esperar (JONG et al., 2008). 

No que se refere à violência perpetrada no ambiente de trabalho, Kaiser e Bianchi 

(2008), em estudo realizado na cidade de Porto Alegre (RS) com profissionais de uma UBS, 

consideram que a instituição tem o papel fundamental de notificar o ato violento e dar total 

apoio ao trabalhador e se necessário orientar o registro em boletim de ocorrência policial. 
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Embora muitas vítimas tenham consciência da gravidade do ato que vivenciaram, 

grande parte não busca ajuda ou notifica. Nesse aspecto é importante salientar a necessidade 

de capacitação dos profissionais de saúde que atendem nos núcleos de assistência ao 

trabalhador presentes nessas instituições para que desenvolvam um processo de cuidar mais 

investigativo a fim de identificar o mais precocemente uma vítima de maus tratos e dando o 

apoio e encaminhamento corretos. 

A Tabela 05 a seguir mostrará motivos pelos quais participantes de nossa pesquisa não 

relataram a violência sofrida. 
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Tabela 05 - Distribuição dos motivos pelos quais as mulheres não relataram os atos de 
violência, segundo tipos de violência.  

 
VARIÁVEIS TIPO DE VIOLÊNCIA 

Motivo porque não relatou o ato de 
violência 

Agressão 
física 

Agressão 
verbal 

Assédio 
moral 

Assédio 
sexual Total 

N % N % N % N % N % 
Não foi importante 01 1,23 20 24,69 05 6,17 00 0,00 26 30,23 
Sentiu-se envergonhado(a) 01 1,23 07 8,64 03 3,70 02 2,47 13 15,12 
Sentiu-se culpado(a) 00 0,00 02 2,47 00 0,00 00 0,00 02 2,33 
Não sabia a quem recorrer 00 0,00 01 1,23 00 0,00 01 1,23 02 2,33 
Ficou com medo das 
consequências negativas 01 1,23 10 12,35 03 3,70 01 1,23 15 17,44 

Considerou que não seriam 
tomadas providências 00 0,00 18 22,22 08 9,88 01 1,23 27 31,40 

Outro 00 0,00 00 0,00 01 1,23 00 0,00 01 1,16 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

 

 Na Tabela 05, vemos que os principais motivos apontados pelas vítimas para não 

notificarem os atos de violências sofridos, independente do tipo, 27 (32,10%) não 

consideraram o evento importante, 26 (32,10%) consideraram que não seriam tomadas 

providências e 14 (17,28%) ficaram com medo das consequências negativas.  

 Dados semelhantes aos nossos foram encontrados no estudo de Morais Filho (2009) 

sobre violência contra profissionais de saúde. Nessa investigação pôde-se observar que os 

dois principais motivos que as vítimas usaram para não notificar o ato violento sofrido aos 

superiores foram, em 106 (61,63%) dos casos, os profissionais consideraram que não seriam 

tomadas as devidas providências e em 35 (20,35%) não valorizaram o episódio. 

Heloani (2004) discute que as vítimas temem fazer denúncias formais, com medo de 

que se tornasse pública a humilhação pela qual passaram, deixado-as ainda mais 

constrangidas e envergonhadas. Assim, o medo (de caráter mais objetivo) e a vergonha (mais 

subjetiva, mas com consequências devastadoras) se unem, gerando subnotificação. 

Sobre esta questão, Almeida (2009), em levantamento de casos de violência contra a 

mulher no Gabinete Médico-Legal de Aveiro, Portugal, discorre que, em muitos casos, as 

mulheres não buscam ajuda por acharem realmente que não necessitam, em outros, porém, 

por medo ou vergonha, preferem sofrer sozinhas e em silêncio à denunciar o agressor. 

Acerca desses sentimentos, Chaves et al. (2011) discutem que a vergonha de expor 

que não são boas donas-de-casa ou esposas, ou ainda que não foram capazes de manter seu lar 
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um ambiente saudável, faz desenvolver nestas mulheres que sofrem violência, um sentimento 

de culpa e inércia, levando-as ao silêncio,. 

Em relação aos casos de assédio sexual, Dias (2008), aborda que, de maneira geral, as 

vítimas desse tipo de violência não procuram intervenção porque receiam retaliação, ou ainda 

que não acreditem em seus depoimentos. Segundo o autor, estas mulheres costumam duvidar 

da eficácia da justiça e evitam efetuar a denúncia por medo de perder o emprego. 

Em estudo realizado no interior do Estado de São Paulo, Jong; Sadala; Tanaka (2008) 

interrogaram mulheres que sofreram violência por parte de seus parceiros. As autoras 

ressaltam que algumas delas não efetuaram a denúncia, escolhendo voltar a viver com o 

agressor, por causa dos filhos, por sentimentos ao companheiro, ou ainda aceitando a 

violência, passando a justificá-la como fraqueza ou doença do cônjuge. 

Nesse contexto Chaves (2011) ressalta que a esperança na mudança de caráter do 

parceiro, a negação das práticas violentas que vêm sofrendo, sentimento de impotência frente 

à situação em que se encontra, a ausência de confiança em adaptar-se a uma vida diferente do 

vínculo conjugal ao qual está habituada, o medo tanto de perder os filhos quanto o prestígio e 

o respeito social, a dependência financeira, minimização das situações de violência 

presenciadas, qualquer que seja a causa que silencia as mulheres maltratadas. 

Acerca desse pensamento, Faúndes, et al. (2006) afirmam que a aceitação social da 

violência baseada no gênero, tanto no interior da família quanto fora dela, acarreta em 

subnotificação, levando a um desconhecimento da real prevalência desta ocorrência. 
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Tabela 06 – Distribuição das consequências dos atos de violência contra as mulheres, 
segundo tipo de violência.  

 

CONSEQUÊNCIAS 
TIPO DE VIOLÊNCIA 

TOTAL 
FÍSICA VERBAL MORAL SEXUAL 
N % N % N % N % N % 

Medo do agressor ou de voltar a 
ser vitima 03 16,67 10 5,85 6 6,59 02 28,57 21 27,27 
Manifestações psicossomáticas 02 11,11 16 9,36 11 12,09 00 0,00 29 37,66 
Sentimento de baixa auto-estima 01 5,56 23 13,45 11 12,09 00 0,00 35 45,45 
Ansiedade 02 11,11 18 10,53 10 10,99 01 14,29 31 40,26 
Tristeza 04 22,22 39 22,81 17 18,68 01 14,29 61 79,22 
Prejuizo financeiro 01 5,56 03 1,75 03 3,30 00 0,00 07 9,09 
Incapacidade 01 5,56 06 3,51 03 3,30 01 14,29 11 14,29 
Sentido de culpa 00 0,00 02 1,17 01 1,10 00 0,00 03 3,90 
Vergonha 01 5,56 15 8,77 09 9,89 00 0,00 25 32,47 
Estresse 03 16,67 38 22,22 19 20,88 02 28,57 62 80,52 
Outros 00 0,00 01 0,58 01 1,10 00 0,00 02 2,60 

Fonte: UFRN – NATAL/RN, 2011. 
*mais de uma resposta foi emitida pelas mulheres. 
 

 

Na Tabela 06 observamos que 62 (80,52%) das vítimas citaram o estresse como a 

principal consequência da violência sofrida, seguida da tristeza com 61 (79,22%), sentimento 

de baixa auto-estima em 35 (45,45%) e ansiedade com 31 (40,26%).  

Acerca dos efeitos da violência para a vítima, Corsi (2003) apud Oliveira et al. (2009) 

ressalta ocorrências comuns de: baixa autoestima; tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, 

incerteza, problemas de autocontrole e condutas exageradas; dificuldades de concentração, 

dependência econômica e emocional; padrões de condutas violentos; depressão e estresse. 

Nesse mesmo pensamento, Audi et al. (2009) e Kronbauer; Meneghel (2005) discutem 

que pela fragilidade das mulheres associada ao evento violento pode desencadear danos 

permanentes em termos de auto-estima e auto-imagem, tornando-as menos seguras do seu 

valor e mais propensas à depressão.  

No que concerne à saúde física das mulheres, a violência acarreta condições de fadiga, 

cefaleias, distúrbios do sono e dos padrões de alimentação e, em especial, o risco de gravidez 

e de contágio de doenças sexualmente transmissíveis, além de exprimirem sentimentos de 

solidão, tristeza crônica, desamparo, irritação e descrença (FEGADOLI, 2010; BRASIL, 

2006c; ADEODATO et al., 2005). 
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Publicação recente, de estudo realizado com mulheres vítimas de violência que 

buscaram auxílio em uma DEAM de Porto Alegre (RS), foi observado que 34,2% informaram 

fazer uso de medicamentos psiquiátricos, principalmente antidepressivos e ansiolíticos 

(GADONI-COSTA; ZUCATTI; DELL’AGLIO, 2011). A literatura aponta que mulheres em 

situação de violência têm mais chances de desenvolver doenças psiquiátricas e, 

consequentemente, fazer uso de psicofármacos (ADEODATO et al, 2005; ROVINSKI, 2004 

apud GADONI-COSTA; ZUCATTI; DELL’AGLIO, 2011). 

Reforçando a problemática da dimensão dos efeitos da violência, é importante 

salientar que as mulheres maltratadas têm sua saúde prejudicada, tanto pelas lesões 

resultantes, ocorrência de fraturas, luxações e hematomas, quanto pelos danos psicológicos e 

comportamentais. Estes últimos incluem, além da depressão e ansiedade já citadas, o 

isolamento social, insônia, transtorno do pânico, estresse pós-traumático e dependência 

química e farmacológica, que por sua vez, podem se tornar responsáveis por atitudes suicidas 

(GARBIN, et al., 2006; WHO, 2002; ROSA, et al., 2008; SILVA; COELHO; CAPONE, 

2007; CAMARGO, 2000; LEÔNCIO et al., 2008; MONTEIRO; SOUZA, 2007). 

Como podemos perceber, as consequências que afetam a multidimensionalidade das 

mulheres vítimas de violência vão além da dor física, passando a provocar transtornos e até 

mesmo desencadear o uso abusivo de álcool e drogas. Outro ponto preocupante é quanto ao já 

mencionado risco de suicídio ou até mesmo, homicídio, que pode refletir desequilíbrios tanto 

emocionais e familiares, como nas esferas social e econômica (OMS, 2002; GARBIN et al., 

2006). 

Em estudo, realizado com amostras de serviços de saúde de todo o Brasil, Schraiber; 

Barros; Castilho (2010) afirmam que os diagnósticos e/ou queixas psicoemocionais 

identificados em sua investigação, mostraram-se associados a VPI independente da repetição 

de seus episódios. Segundo Adeodato et al. (2005), em muitos desses casos, o evento violento 

propicia uma momento de fragilidade feminina, o que por sua vez facilita a aceitação da 

vitimização como uma condição natural de ser mulher, gerando subnotificação e continuidade 

dos episódios. 

No contexto das consequências da violência, o estudo realizado por Moreno (2004) 

verificou a associação entre ter sido vítima de violência e diminuição do Índice de Capacidade 

para o Trabalho (ICT). Nesse sentido, o autor encontrou associação entre essa duas variáveis, 

demonstrando que os trabalhadores que sofreram violência no local de trabalho apresentaram 

ICT, em média, dois pontos menor do que os que não sofreram violência. 
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Reforçando essa ideia, Climbalista (2008) discute em seu estudo acerca do assédio 

moral no trabalho que, esse tipo de violência tem sido ignorada como problema social. Como 

consequencia, vem-se pagando um preço alto, como o aumento do número de acidentes, nos 

vários segmentos de trabalho devido à desatenção, ao nervosismo, ao excesso de pressão e 

responsabilização, incapacitando precocemente profissionais, muitas vezes extremamente 

jovens e desestruturando a vida pessoal e profissional. 

Para visualizarmos melhor o absenteísmo no trabalho como consequência da violência 

ocupacional, apresentarmos na Tabela 07, o número de episódio nos quais houve afastamento 

do trabalho e o número de dias de trabalhos perdidos por esta causa. 
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Tabela 07 - Distribuição do número de episódios violentos nos quais houve afastamento 
do trabalho e do número de dias de afastamento do trabalho por tipo de 
violência.  

 

VARIÁVEIS Afastamento do trabalho  Dias de afastamento  
Tipo de violência N % N % 

Agressão física 00 0,00 00 0,00 
Agressão verbal 03 60,00 16 8,08 
Assédio moral 02 40,00 182 91,92 
Assédio sexual 00 0,00 00 0,00 

Total 05 100,00 198 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

 De acordo com a Tabela 07 percebemos que em apenas 05 casos houve necessidade de 

afastamento do trabalho e estes foram somente nos casos de agressão verbal 60,00% e assédio 

moral 40,00%. Observamos ainda que, em relação ao número de dias de absenteísmo no 

trabalho, foram contabilizados o total de 198 dias de afastamento decorrente de violência, de 

modo que, 16 dias (8,08%) foram devido a episódios de agressão verbal e 182 (91,92%) por 

assédio moral, não tendo sido encontrado caso de absenteísmo por agressão física ou assédio 

sexual. 

 Dados semelhantes aos nossos foram encontrados em uma pesquisa sobre violência e 

capacidade para o trabalho, realizado em Campinas (SP), quando 6,5% dos profissionais de 

enfermagem referiram ter faltado ao trabalho como consequência da violência (MORENO, 

2004). 

 Colaborando com nossos achados, Morais Filho (2009), em estudo sobre a violência 

ocupacional com profissionais de saúde, identificou que em 12 episódios de violência, o 

profissional precisou afastar-se temporariamente do trabalho, e que, ao todo, ocorreram 75 

dias de absenteísmo. O autor ressalta ainda que, dos dias de afastamento, 44 (58,67%) foram 

relacionados à agressão verbal, 30 (40,00%) ao assédio moral e 01 (1,33%) à agressão física, 

não havendo caso de afastamento em virtude dos episódios de assédio sexual. 

  

Segundo a Lei nº 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, em 

seu Art. 9º, § 2º inciso II, diz que será assegurado pelo juiz à mulher vítima de violência, a 

manutenção do seu vínculo empregatício, bem como a concessão de afastamento do local de 

trabalho por até seis meses, com vistas a preservar a integridade física e psicológica desta 

(BRASIL, 2006a). 
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 Por possuir efeitos altamente destrutivos para a vítima, a violência traz ao ambiente de 

trabalho, inúmeras consequências, como os afastamentos por acidentes de trabalho ou 

doenças, absenteísmo, turnover promovendo maiores custos para reposição de pessoal, queda 

na produtividade, custos judiciais quando das indenizações e reforço ao comportamento 

negativo dos indivíduos perante a impunidade (CLIMBALISTA, 2008). Reforçando essa 

ideia, Aguiar; Oliveira (2009) afirmam que as ausências no trabalho, além de acarretar 

problemas para a instituição, indica a existência de problemas relacionados a saúde e bem 

estar do trabalhador. 

 No caso da violência conjugal contra a mulher, no Brasil, ela também é responsável 

por perda de produtividade, diminuição do desempenho no trabalho, absenteísmo laboral e 

perda do emprego. Desta forma, fica claro que, além dos custos humanos, esse tipo de 

violência representa uma imensa carga econômica para as sociedades e um aumento da 

demanda para o uso de serviços sociais (LAMOGLIA; MINAYO, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As dificuldades, como as montanhas, aplainam-se quando avançamos por elas." 

Émile Zola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 
 

 

 

 



_____________________________________________________________Conclusões      96 
 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 Considerando os objetivos propostos para este estudo, os resultados encontrados 

permitiram as seguintes conclusões: 

 

 No que se refere a caracterização sóciodemográfica das trabalhadoras da 

instituição estudada 

 

Das 285 mulheres participantes do nosso estudo, 99 (34,74%) tem entre 51 a 60 anos 

de idade, 78 (27,37%) de 41 a 50 e 62 (21,75%) entre 20 e 30 anos; consideram-se de cor 

branca, 162 (56,84%); Têm ensino superior completo, 171 (60,00%) e destas 97 (56,73%) 

afirmaram possuir alguma pós-graduação; são casadas, 141 (49,47%) e possuem de zero a um 

filho, 148 (51,93%); residem na Zona Sul do município de Natal, 146 (51,23%); possuem 

uma renda mensal de três a cinco salários mínimos, 171 (60,00%) e são em sua maioria 

Técnicos nas Ciências Administrativas 152 (53,33%). 

 

 No que se refere à violência sofrida pelas mulheres nos últimos três meses 

 

Das participantes do nosso estudo, 77 (27,02%) afirmaram ter sofrido alguma 

violência nos últimos 12 meses. Quanto ao tipo de violência, ocorreram 60 (62,50%) 

episódios de agressão verbais, 26 (27,08%) de assédio moral, 05 (5,21%) de agressão física e 

05 (5,21%) assédio sexual. Quanto ao número de vezes que cada uma das mulheres foi 

vitimizada para cada tipo de violência no decorrer de doze meses, observou-se que 02 

(40,00%) das que foram vítimas de agressão física e 18 (30,00%) das que foram vítimas de 

agressão verbal, a foram apenas uma vez; 10 (38,46%) das que foram vítimas de assédio 

moral e 02 (40,00%) das de assédio sexual a foram quatro vezes ou mais. Quanto ao agressor 

por tipo de violência nos 12 meses considerados, 05 (100,00%) agressões físicas foram 

produzidas pelo esposo ou companheiro das vítimas; 18 (30,00%) dos episódios de agressão 

verbal, 15 (57,69%) dos casos de assédio moral e 03 (60,00%) dos de assédio sexual tiveram 

como principais perpetradores os colegas de trabalho de outra profissão; No que se refere ao 

local de ocorrência dos eventos violentos de acordo com o tipo, 05 (100,00%) das agressões 

físicas ocorreram no ambiente doméstico; 36 (60,00%) das agressões verbais, 22 (84,62%) 

dos assédios morais e 04 (80,00%) dos assédios sexuais ocorreram no local de trabalho;  
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 Quanto às medidas adotadas após a ocorrência dos atos de violência e as 

principais conseqüências nas vítimas 

 

No que concerne às reações das mulheres aos atos de violência, segundo o tipo de 

violência sofrida, 35 (36,46%) contou para colegas de trabalho e 31 (32,29%) para familiares 

e amigos; Quanto a intervenção para resolução dos episódios de violência, em 75 (78,13%) 

dos casos não houve, em 07 (7,29) a vítima não soube responder e 14 (14,58%) afirmaram ter 

havido intervenção, destas, 09 (64,29%) foram tomadas pela chefia das vítimas; Quanto aos 

motivos pelos quais as vítimas não relataram o(s) episódio(s) de violência, independente do 

tipo, 26 (32,10%) consideraram que não seriam tomadas providências e 14 (17,28%) ficaram 

com medo das consequências negativas; No que se refere às consequências dos atos de 

violência contra as mulheres, 62 (80,52%) sentiram estresse, 61 (79,22%) afirmaram tristeza. 

Quanto a ocorrência de afastamento do trabalho devido a violência sofrida, houveram 03 

(60,00%) de agressão verbal  contabilizando 16 (8,08%) dias de afastamento e 02 (40,00%) 

casos de assédio moral com um total de 182 (91,92%) dias de afastamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"O discernimento consiste em saber até onde podemos ir."  

Jean Cocteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizamos esta pesquisa pela necessidade de buscarmos sobre a violência, um 

fenômeno complexo e histórico, muitas vezes invisível, e em especial aquela cometida contra 

a mulher que por sua vez também configura grave problema de saúde pública e que traz 

grandes consequências, tanto para aquela que sofre seus efeitos quanto a família e sociedade 

que a vivencia. 

Esse interesse foi sendo desenvolvido enquanto aluna de graduação, quando nos 

estágios curriculares, presenciei o atendimento a algumas vítimas de violência. Nesse 

momento o comportamento variava entre as vítimas; existam as que discutiam o episódio, 

choravam por tristeza ou mesmo ira, praguejando contra o violentador; como também 

chamava a atenção o fato de muitas delas negarem o ocorrido, desmentindo familiares que 

prestaram socorro, ou ainda que contavam o episódio com bastante naturalidade como se 

fosse algo banal e sem risco para a vida e bem estar físico e psíquico próprio. 

Ao lado de cada uma delas existia um familiar, muitas vezes revoltado com o evento, 

preocupado com o bem estar do ente querido, ou ainda cansado física e psicologicamente pelo 

número de vezes que presenciou o fato e não viu resolução ou mesmo mudança de hábitos 

entre os envolvidos. 

Por outra perspectiva, existia o profissional, que, na maioria das vezes, não demonstra 

interesse em investigar o que havia por trás daquelas dores sem motivo aparente, do choro ou 

insônia, ou mesmo dos hematomas e arranhões, constituindo em um cuidado centrado nas 

conseqüências físicas da violência, deixando de lado danos muito maiores, invisíveis aos 

olhos e insensíveis aos medicamentos. 

Ainda no decorrer do curso de graduação, surgiu a tão famosa Lei Maria da Penha em 

2006, sendo acompanhada do conhecimento da história da vítima cuja lei leva seu nome, que 

ficou paraplégica devido a violência sofrida pelo marido, buscando na justiça o 

reconhecimento desse problema, bem como a adoção de medidas que visem seu controle, com 

vistas a reduzir os agravos e óbitos de mulheres. 

A implementação desta lei causou na mídia em geral um interesse na busca pelos 

crimes passionais cujas vítimas eram mulheres jovens como o caso Eloá em 2008 e o de Eliza 

Samudio em 2011, e tantos outros que acontecem todos os dias e não são conhecidos 

tampouco notificados. 
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Na tentativa de entendermos desse fenômeno surgiram muitas questões a serem 

elucidadas, e vimos no mestrado a oportunidade de aprofundar mais na temática e conhecer 

melhor alguns de seus aspectos. 

Nesse percurso, realizamos uma vasta revisão de literatura acerca do tema, e 

constatamos vários estudos na realidade brasileira, nos diversos estados da federação, exceto 

no Rio Grande do Norte, onde a literatura é bastante escassa. Somado a isso, a busca da 

violência contra a mulher, têm se detido a ambientes onde sua ocorrência é mais visualizada 

como nas DEAMs, UBS, centros de referência e casas de apoio, e com população mais 

humilde, dando a aparência de que o fenômeno não ocorre, ou ocorre com menor intensidade 

nos extratos sociais mais altos e com mulheres com maior grau de instrução. 

Dessa maneira percebíamos que uma inovação se fazia necessária, e o cenário 

escolhido foi o de uma instituição federal de ensino cujas funcionárias demonstravam um 

nível social mediano e uma boa escolaridade. 

O estudo realizado é de fundamental importância por seu conteúdo estimular a 

visualização da violência contra a mulher em todos os cenários que esta freqüenta. Não só no 

doméstico e laboral, mas também na rua e trânsito a mulher é subestimada em suas ações, 

intimidada e assediada, e em todas essas situações ela deve reconhecer seu direito de denuncia 

e não entender como uma coisa normal. 

Para a Enfermagem a abordagem dessa temática é de necessária, visto que, dentre os 

profissionais de saúde, estes são os responsáveis pela recepção e primeiros cuidados prestados 

às vítimas, logo, necessitam de conhecimento para identificar, realizar condutas que visem o 

bem estar da mulher como um todo e não só nos danos físicos, além de, como obrigação, 

estimular a notificação, evitando que o ciclo da violência perpetue. Nesse sentido, como 

ciência e como profissão, a Enfermagem tem o compromisso de desenvolver conhecimento 

que vise melhorar a assistência aos pacientes. 

Sob outro ângulo, reforçamos a necessidade da criação de novas propostas de controle 

de casos, não se detendo somente à espera de vítimas em busca de auxílio nas DEAMs, como 

também na busca ativa de casos e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, em especial o 

enfermeiro, para que abordem as pacientes com um olhar mais investigativo, e que, ao 

identificar um caso de violência, esteja instruído quanto os caminhos a serem seguidos para a 

notificação fornecendo simultaneamente suporte psicológico à vitima. 

Quanto às dificuldades vivenciadas, destacamos a não colaboração de algumas 

profissionais em participar da pesquisa, pois nem todas se sentiam a vontade de compartilhar 

informações acerca de sua intimidade, ou ainda não gostaria de expor o marido e colegas de 
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profissão classificando-os como agressores em potencial. Esse fato pôde ser constatado ainda 

na desistência tão logo iniciavam a preencher o questionário, é possível que o medo de 

alguma consequência referente à sua participação a fizesse recuar retirando seu 

consentimento. 

Somado a isso, entendemos como limitação, a definição de violência, pois, apesar de 

termos apresentado para a população estudada o conceito de suas várias formas de 

manifestação, essa é uma questão subjetiva, e o que para um pode ser considerado um ato 

violento, para outro pode ser entendido como algo normal.  

Finalizando esse momento de considerações, acredito que um tema nunca é 

aprofundado o bastante, e mesmo este tendo sido um estudo intenso, existe uma quantidade 

imensurável de aspectos a serem buscados acerca desse tema, já que ele permanece em 

constate mutação, e é nesse pensamento de não esgotamento de possibilidade, que 

consideramos o prosseguimento do estudo dessa temática em um futuro doutorado. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

VIOLÊNCIA O uso intencional da força ou do poder físico, de ações ou 

como ameaça, contra a própria pessoa, contra outra pessoa 

ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha muita 

probabilidade de causar lesões, morte, dano psicológico, 

alterações no desenvolvimento ou privação. 

VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER 

Atos de violência contra as mulheres que se manifestam 

por meio das relações assimétricas entre homens e 

mulheres, envolvendo por vezes discriminação e 

preconceito. 

HOMICÍDIO Morte de uma pessoa causada por outra, de forma dolosa 

ou culposa, isto é, com ou sem intenção de matar, 

respectivamente. 

SUICÍDIO Ato que consiste em pôr fim intencionalmente à própria 

vida. 

 

AGRESSÃO Ato ou efeito de ferir, machucar, danificar, traumatizar 

 

CAUSAS EXTERNAS São definidas como todos os eventos resultantes de quedas, 

envenenamentos, lesões autoprovocadas intencionalmente, 

agressões. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa “VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: 

ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO” que é coordenada e 

desenvolvida por Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Mirna Cristina da Silva Freitas. 

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. 

Essa pesquisa tem como objetivos: Identificar o perfil das servidoras de uma 

instituição de ensino; Caracterizar os tipos de violência ocorridos quanto à: tipo, freqüência, 

local de ocorrência e agressor; Analisar as medidas adotadas após a ocorrência dos atos de 

violência e as principais consequências nas vítimas. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

responderá a um questionário sobre alguns dados pessoais e profissionais e também sobre a 

sua vivência pessoal com a violência contra a mulher. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá ao 

questionário e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você não estará recebendo 

nenhum benefício diretamente. No entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para o 

conhecimento da violência contra a mulher, podendo estar contribuindo para formulação de 

ações ou políticas que venham favorecer a diminuição desse fenômeno e a trazer uma 

melhoria no bem estar e segurança da mulher inserida na sociedade atual. Todas as 

informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a 

não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 
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Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-

970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215 3196. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER: ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUICAO DE ENSINO”. 

 

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 
1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone (84)3215-3135. 
 
  
 
  

 
 
 
 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE O 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215-3196. Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

PARTE 1 

 
A. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
 
A. 1  Idade:_____anos (  ) 
A.2 Cor:   
 1. (  ) Branca 

2. (  ) Negra  
 

3. (  ) Amarela 
4. (  ) Parda 

(  ) 

A.3 Grau de Instrução:   
 1. (  ) Ensino médio completo 

2. (  ) Ensino médio incompleto  
3. (  ) Ensino superior completo 
 

4. (  ) Ensino superior incompleto 
5. (  ) Especialização 
6. (  ) Mestrado 
7. (  ) Doutorado 
 

(  ) 

A.4   Estado Civil:   
 1. (  ) Solteira 

2. (  ) Casada/união consensual 
 

3. (  ) Viúva 
4. (  ) Separada / divorciada  
 

(  ) 

A. 5 Tem filhos?  
 1. (  ) Sim 

 
2. (  ) Não 
 

(  ) 

A. 6 Número de filhos  
 1. (  ) 1 

2. (  ) 02 a 03 
3. (  ) 04 a mais 
Especificar: _________________ 
 

(  ) 

A. 7 Procedência:  
 1. (  ) Natal – Zona Sul 

2. (  ) Natal – Zona Leste 
3. (  ) Natal – Zona Oeste 
4. (  ) Natal – Zona Norte 

5. (  ) Parnamirim 
6. (  ) Macaíba 
7. (  ) Ceará- Mirim 
8. (  ) Outro, especificar: _________________________ 
 

(  ) 

B. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

B. 1 Cargo/Ocupação: __________________________ 
 

 

B. 2 Setor de trabalho  
 1. (  ) CCS 

2. (  ) CCSA 
3. (  ) CB 

4. (  ) CT 
5. (  ) CCET 
6. (  ) CCHLA 
 

(  ) 

B. 3 Renda Mensal (em salários mínimos):  (  ) 
 1. (  ) < 1 salário 

2. (  ) 1 a 2 salários 
3. (  ) 3 a 5 salários 
4. (  ) 6 a 10 salários 
 

(  ) 
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PARTE 2 
 
RESPONDA AS QUESTÕES QUANTO A CADA TIPO DE VIOLÊNCIA OCUPACIONAL SOFRIDA DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES ABAIXO 
 
Violência ou agressão física refere-se ao uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que resulta em dano físico, sexual ou psicológico. Pode incluir soco, chute, tapa, 
esfaqueamento, tiro, empurrão, mordida e/ou beliscão, dentre outros. 
 
Agressão verbal refere-se a qualquer forma de maus tratos, falada explicitamente ou subentendida, que deixa você sentir-se pessoalmente ou profissionalmente agredido, 
desvalorizado ou humilhado. Trata-se de comunicação através de palavras, tom de modo depreciativo, ar de superioridade, ameaças, acusações, ou seja, expressões 
desrespeitosas para com o outro. 
 
Assédio moral refere-se a comportamento ofensivo, proposital, repetido ao longo do tempo, através de ações malicioso na tentativa de humilhar ou prejudicar uma pessoa ou 
grupos de trabalhadores. 
 
Assédio sexual refere-se a qualquer comportamento de natureza sexual, indesejável, unilateral ou não recíproco que é ofensivo para a pessoa envolvida e repercute em 
ameaça, humilhação ou incômodo/constrangimento a esta pessoa. 
 
Observação: leia cada questão e responda de acordo com o tipo de violência sofrida por você nos últimos 12 meses. 
Atenção: as questões se encontram na primeira coluna, e as opções de resposta na 2ª coluna. No entanto, você deve marcar nos parênteses da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª coluna, de 
acordo com o tipo de violência sofrida. 
 

Questões Resposta Tipos de violência 
Física Verbal Assédio moral Assédio sexual 

1. Você sofreu alguma destas formas de violência 
durante os últimos 12 meses? 

1. Sim  
2. Não 

1. (  )   
2. (  )  

1. (  )   
2. (  )  

1. (  )   
2. (  )  

1. (  )   
2. (  )  

Obs.:  Responda as questões seguintes apenas em relação ao(s) tipo(s) de violência que você foi vítima, ou seja, para o tipo de violência que você respondeu sim 
na questão “1”. 

2. Quantas vezes você sofreu cada uma das formas de 
violências durante os últimos 12 meses? 

1. Uma vez 
2. Duas vezes 
3. Três vezes 
4. Quatro vezes ou mais, 
especifique:_______________ 
 

1. (  )  
2. (  )  
3. (  )  
4. (  ): _______ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )  
3. (  )  
4. (  ): _____ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )  
3. (  )  
4. (  ): _______ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )  
3. (  )  
4. (  ): _______ 
____________ 

Atenção:  se você foi vítima de algumas dessas formas de violência por “mais de uma vez” responda as questões seguintes com dados referentes ao ato de 
violência que você  considerou como mais importante (grave). 
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Questões Resposta Tipos de violência 
Física Verbal Assédio moral Assédio sexual 

3. Quem foi o agressor? 1. Esposo / Companheiro 
2. Pai / Tio 
3. Colega de trabalho da 

mesma profissão 
4. Colegas de trabalho de outra       

profissão 
5. Irmãos 
6. Vizinhos 
7. Desconhecido 
8. Outro, especifique:_______ 
________________________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  ) 
5. (  )  
6. (  ) 
7. (  ) 
8. (  ):_______ 
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  ) 
5. (  )  
6. (  ) 
7. (  ) 
8. (  ):_______ 
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  ) 
5. (  )  
6. (  ) 
7. (  ) 
8. (  ):_______ 
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  ) 
5. (  )  
6. (  ) 
7. (  ) 
8. (  ):_______ 
____________ 
____________ 

4. Local onde ocorreu o ato de violência 
 
 
 
 
 
 

1. Casa 
2. Rua  
3. Trabalho  
4. Casa de Parentes  
5. Outro, especifique: __ 
________________________ 
______________________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  )   
5. (  ):_______   
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  )   
5. (  ):_______   
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  )   
5. (  ):_______   
____________ 
____________ 

1. (  )  
2. (  )   
3. (  )  
4. (  )   
5. (  ):_______   
____________ 
____________ 

Questões Resposta Tipos de violência 
Física Verbal Assédio moral Assédio sexual 

5. Como você reagiu ao incidente? (assinale todas as 
opções pertinentes) 

1.  Notificou a DEAM 
(Delegacia da Mulher) 

2. Notificou a Delegacia do 
Bairro 

3.  Não teve reação  
4.  Pediu a pessoa para parar  
5.  Tentou fingir que nada 

aconteceu  
6. Procurou serviço de saúde 

da instituição 
7.  Comunicou o ato de 

violência a seus superiores  
8.  Contou para seus familiares 

1.   (  )  
 
2.   (  )   
3.   (  )  
4.   (  )   
 
5.   (  )   
 
6.   (  )   
7.   (  )   
 
8.   (  ) 
9.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )   
3.   (  )  
4.   (  )   
 
5.   (  )   
 
6.   (  )   
7.   (  )  
  
8.   (  ) 
9.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )   
3.   (  )  
4.   (  )   
 
5.   (  )   
 
6.   (  )   
7.   (  )   
 
8.   (  ) 
9.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )   
3.   (  )  
4.   (  )   
 
5.   (  )   
 
6.   (  )   
7.   (  )   
8.   (  ) 
9.   (  ) 
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/ amigos  
9.  Contou para colegas  
10.  Pediu transferência do 

setor 
11. Abriu processo judicial  
12. Outro, especifique: ______ 
_________________________ 

 
10. (  ) 
11. (  ) 
 
12. (  ): ______ 
____________ 
____________ 
 

 
10. (  ) 
11. (  ) 
 
12. (  ): ______ 
____________ 
____________ 

 
10. (  ) 
11. (  ) 
 
12. (  ): ______ 
____________ 
____________ 

10. (  ) 
12. (  ) 
 
13. (  ): ______ 
____________ 
____________ 

6. Foi tomada alguma providência para investigar as 
causas do incidente? 

1. Sim                     
2. Não                   
3. Não sabe 

1. (  )                      
2. (  )    
3. (  )   

1. (  )                      
2. (  )    
3. (  )   

1. (  )                      
2. (  )    
3. (  )   

1. (  )                      
2. (  )    
3. (  )   

7. Se a resposta anterior foi sim, por quem foi tomada a 
providência? 

1. Profissionais de saúde 
2. DEAM 
3. Polícia   
4. Familiares/amigos 
5. Colegas de trabalho 
6. Chefia 
7. Outro, especifique:_______ 
    ________________________ 

1. (  )               
2. (  )    
3. (  ) 
4. (  ) 
5. (  ) 
6. (  ) 
7. (  ): _____ 
___________ 
 

1. (  )               
2. (  )    
3. (  ) 
4. (  ) 
5. (  ) 
6. (  ) 
7. (  ): _____ 
___________ 

1. (  )     
2. (  )    
3. (  ) 
4. (  ) 
5. (  ) 
6. (  ) 
7. (  ): _____ 
___________ 

1. (  )              
2. (  )    
3. (  ) 
4. (  ) 
5. (  ) 
6. (  ) 
7. (  ): _____ 
___________ 

8. Se você não procurou ajuda após o acidente, por que 
não o fez? 

 
 
 
 
 
 

1.  Não foi importante  
2.  Sentiu-se envergonhada 
3.  Sentiu-se culpada 
4.  Não sabia a quem recorrer 
5.  Ficou com medo das 

conseqüências negativas 
6.  Considerou que não seriam 

tomadas providências 
7.  Outro, especificar: 
________________________ 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 
5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  )_______ 
____________ 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 
5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  )_______ 
____________ 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 
5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  )_______ 
____________ 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 
5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  )_______ 
____________ 

9. O que você sentiu ou quais foram as consequências 
para a sua vida pessoal ou profissional após ter 
sofrido o ato de violência? (assinale todas as opções 
pertinentes) 

1.  Medo do agressor ou de 
voltar a ser vítima  

2.  Ansiedade 
3.  Tristeza 
4.  Prejuízo financeiro 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 

1.   (  )  
 
2.   (  )    
3.   (  ) 
4.   (  ) 
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5.  Incapacidade 
6.  Sentimento de culpa 
7.  Vergonha 
8.  Estresse 
9.  Sentimento de baixa na 

auto-estima 
10. Manifestações  
    Psicossomáticas 

(taquicardia, hipertensão, 
gastrite) 

11. Outro, especifique: ______ 
_________________________ 
 

5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  ) 
8.   (  ) 
9.   (  ) 
 
10. (  ) 
 
 
11. (  ): ____ 
___________ 
 

5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  ) 
8.   (  ) 
9.   (  ) 
 
10. (  ) 
 
 
11. (  ): ____ 
___________ 

5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  ) 
8.   (  ) 
9.   (  ) 
 
10. (  ) 
 
 
11. (  ): ____ 
___________ 

5.   (  ) 
6.   (  ) 
7.   (  ) 
8.   (  ) 
9.   (  ) 
 
10. (  ) 
 
 
11. (  ): ____ 
___________ 

10. Você teve que afastar-se do trabalho após esse ato 
de violência? 

1. Sim     
2. Não 
 

1.   (  )  
2.   (  )    
 

1.   (  )  
2.   (  )    
 

1.   (  )  
2.   (  )    
 

1.   (  )  
2.   (  )    
 

11. Se sim, por quanto tempo? Tempo em dias: ___________ Nº de dias:____ 
____________ 

Nº de dias:____ 
____________ 

Nº de dias:____ 
____________ 

Nº de dias:____ 
____________ 
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ANEXO A 

 




