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RESUMO 

 

A violência contra a mulher, no Brasil, tem se revelado uma questão que demanda especial 

atenção por se tratar de um fenômeno de nível complexo e multifacetado. De acordo com 

o Mapa da Violência 2015 (BRASIL, 2015), em um grupo de 83 países, o Brasil ocupa a 

5ª posição em violência contra a mulher. O Nordeste é uma das regiões com maiores 

dados de elevação no crescimento de suas taxas, em um período de dez anos, houve um 

crescimento de 79,3%, e no Ceará identifica-se uma taxa de 6,3 homicídios por 100 mil 

mulheres, dado superior à taxa média nacional, de 4,6 homicídios por 100 mil mulheres, 

sendo que a cidade de Fortaleza ocupa a 4ª posição entre as cidades com maior índice de 

feminicídio do país. Para garantir proteção e romper com o ciclo de violência conjugal, 

algumas mulheres recorrem à Justiça, através da Lei Maria da Penha, no entanto, existem 

mulheres que após a denúncia e prisão do agressor, comunicam seu desejo de conviver 

novamente com  eles. Assim, indaga-se como ocorrem os processos de estigmatização e 

de enfrentamento à violência conjugal vivenciado por mulheres, que regressaram à 

relação afetiva com seus agressores? Logo, o objetivo geral é compreender os processos 

de estigmatização e de enfrentamento à violência conjugal vivenciado por mulheres, que 

regressaram à relação afetiva com seus agressores. A metodologia é de natureza 

qualitativa, utilizando a técnica de entrevista narrativa. Foram entrevistadas cinco 

mulheres vítimas de violência conjugal, atendidas no Núcleo de Assistência às Famílias 

de Pessoas Privadas de Liberdade – NUASF, da Coordenadoria Especial do Sistema 

Prisional – COESP. Para análise de dados, o material obtido foi analisado através de 

Análise de Conteúdo de Bardin com auxílio do software ATLAS.ti 5.2. Como resultados, 

percebeu-se que existe uma estreita relação entre violência e estigma, quando as mulheres 

afirmam seu desejo de manter a relação socio-afetiva com seus agressores. Dessa forma, 

é frequente observar que as mulheres que se encontram nesta situação, tendem a ter uma 

vida atravessada por sentimentos como vergonha, humilhação e culpa/culpabilização pela 

violência, categorias que expressam sofrimento psíquico e reverberam na redução do seu 

ciclo de apoio social e aumento na produção de estigma. Por outro lado, quando estas 

mulheres possuem uma rede de apoio que visa promover ações de proteção contra a 

violência e ao estigma, o apoio social torna-se uma categoria potente. Nesse sentido nota-

se nas narrativas que são vidas atravessadas por machismo, dependência afetiva e as 

identidades sociais femininas tem forte apelo para a manutenção da relação homem-

mulher. As categorias de opressão são produtoras do estigma social de que as mulheres 



que voltam ao convívio afetivo com seus agressores ‘gostam de apanhar’. Para o 

enfrentamento, foi identificado uma rede de apoio transitória, que se organiza de acordo 

com as necessidades e sentimentos de aceitação no grupo e contribuem para um caminho 

de empoderamento, quando às mulheres são ofertados espaços de fala e conscientização.  

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Mulher. Estigma. Apoio Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Violence against women in Brazil has proven to be an issue that requires special attention 

because it is a complex and multifaceted phenomenon. According to the 2015 Map of 

Violence (BRAZIL, 2015), in a group of 83 countries, Brazil ranks 5th in violence against 

women. The Northeast is one of the regions with the highest rates of increase over a period 

of ten years, there was a growth of 79.3%, and in Ceará a rate of 6.3 homicides per 

100,000 women is identified, which is higher than the national average rate of 4.6 

homicides per 100,000 women, with the city of Fortaleza occupying the 4th position 

among the cities with the highest rate of feminicide in the country. To guarantee protection 

and to break with the cycle of conjugal violence, some women appeal to the Justice, 

through the Law Maria da Penha, however, there are women that after the denunciation 

and arrest of the aggressor, they communicate their desire to live again with them. Thus, 

how do the processes of stigmatization and confrontation with marital violence 

experienced by women who have returned to the affective relationship with their 

aggressors occur? Therefore, the general objective is to understand the processes of 

stigmatization and confrontation with marital violence experienced by women, who have 

returned to the affective relationship with their aggressors. The methodology is qualitative 

in nature, using the technique of narrative interview. Five women victims of marital 

violence were interviewed and assisted at the Center for Assistance to the Families of 

Persons Deprived of Liberty - NUASF, of the Special Coordination of the Prison System 

- COESP. For data analysis, the material obtained was analyzed through Bardin's Content 

Analysis with the help of the software ATLAS.ti 5.2. As a result, it was noticed that there 

is a close relationship between violence and stigma, when women affirm their desire to 

maintain a socio-affective relationship with their aggressors. Thus, it is frequent to 

observe that women who find themselves in this situation tend to have a life traversed by 

feelings such as shame, humiliation and guilt / blame for violence, categories that express 

psychological suffering and reverberate in reducing their cycle of social support and 

increasing the production of stigma. On the other hand, when these women have a support 

network that aims to promote protection against violence and stigma, social support 

becomes a powerful category. In this sense, the narratives that are lives crossed by 

machismo, affective dependence and female social roles have a strong appeal for the 

maintenance of the man-woman relationship. The categories of oppression produce the 

social stigma that women who return to affective coexistence with their aggressors 'like 

to be beaten'. For the confrontation, a transitional support network was identified, which 



organizes itself according to the needs and feelings of acceptance in the group and 

contributes to a path of empowerment, when women are offered spaces for speech and 

awareness.  

Keywords: Violence against women. Women. Social Stigma. Social Support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La violencia contra las mujeres en Brasil ha demostrado ser un tema que requiere especial 

atención porque es un fenómeno complejo y multifacético. Según el Mapa de Violencia 

2015 (BRASIL, 2015), en un grupo de 83 países, Brasil ocupa el quinto lugar en violencia 

contra las mujeres. El Nordeste es una de las regiones con mayores tasas de crecimiento 

en un período de diez años, con un crecimiento del 79,3%, y en Ceará se identifica una 

tasa de 6,3 homicidios por cada 100.000 mujeres, superior a la tasa media nacional de 4,6 

homicidios por cada 100.000 mujeres, ocupando la ciudad de Fortaleza la 4ª posición 

entre las ciudades con mayor tasa de feminicidio del país. Para garantizar la protección y 

romper con el ciclo de violencia conyugal, algunas mujeres apelan a la Justicia, a través 

de la Ley Maria da Penha, sin embargo, hay mujeres que después de la denuncia y 

detención del agresor, comunican su deseo de volver a vivir con ellas. Así pues, ¿cómo 

se producen los procesos de estigmatización y confrontación con la violencia conyugal 

que viven las mujeres que han retornado a la relación afectiva con sus agresores? Por lo 

tanto, el objetivo general es comprender los procesos de estigmatización y confrontación 

con la violencia conyugal que viven las mujeres que han retornado a la relación afectiva 

con sus agresores. La metodología es de carácter cualitativo, utilizando la técnica de la 

entrevista narrativa. Cinco mujeres víctimas de violencia conyugal fueron entrevistadas 

y atendidas en el Centro de Asistencia a las Familias de Personas Privadas de Libertad - 

NUASF, de la Coordinación Especial del Sistema Penitenciario - COESP. Para el análisis 

de datos, el material obtenido fue analizado a través del Análisis de Contenido de Bardin 

con la ayuda del software ATLAS.ti 5.2. Como resultado, se observó que existe una 

estrecha relación entre la violencia y el estigma, cuando las mujeres afirman su deseo de 

mantener una relación socio-afectiva con sus agresores. Así, es frecuente observar que 

las mujeres que se encuentran en esta situación tienden a tener una vida atravesada por 

sentimientos como vergüenza, humillación y culpa/culpa por la violencia, categorías que 

expresan el sufrimiento psicológico y reverberan en la reducción de su ciclo de apoyo 

social y en el aumento de la producción de estigma. Por otro lado, cuando estas mujeres 

cuentan con una red de apoyo cuyo objetivo es promover la protección contra la violencia 

y el estigma, el apoyo social se convierte en una categoría poderosa. En este sentido, las 

narrativas que son vidas atravesadas por el machismo, la dependencia afectiva y los roles 

sociales femeninos tienen un fuerte atractivo para el mantenimiento de la relación 

hombre-mujer. Las categorías de opresión producen el estigma social de que a las mujeres 

que regresan a la convivencia afectiva con sus agresores'les gusta ser golpeadas'. Para la 



confrontación, se identificó una red de apoyo de transición, que se organiza de acuerdo a 

las necesidades y sentimientos de aceptación en el grupo y contribuye a un camino de 

empoderamiento, cuando se ofrecen a las mujeres espacios para el habla y la conciencia. 

 

Palabras Clave: Violencia contra las mujeres. Mujer. Estigma. Apoyo social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é fruto do meu interesse em desenvolver uma pesquisa com mulheres 

que vivenciaram situação de violência conjugal e após a denúncia de maus tratos e prisão 

do companheiro, que responde processo através da Lei Maria da Penha, retornam ao 

convívio social e afetivo e, também, aquelas mulheres que retornam mas após um tempo 

de convívio com eles, rompem a relação. Esse desejo nasceu a partir da minha experiência 

no período de 2015 a 2016 em que realizei meu estágio obrigatório em Psicologia na 

Coordenadoria Especial do Sistema Prisional – COESP, especificamente no Núcleo de 

Assistência às Famílias de Pessoas Privadas de Liberdade – NUASF, da Secretaria de 

Justiça e Cidadania do Estado do Ceará - SEJUS, onde pude atuar com estes casos.  

De acordo com os dados fornecidos pelo Mapa da Violência (BRASIL, 2015): em 

um grupo de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição referente a alto índice de violência 

contra mulher, ficando atrás de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e a 

Federação Russa. Os dados revelam que dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 

em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que, em 33,2% destes 

casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex-companheiro. As notificações de 

violência contra a mulher cresceram, “em proporção semelhante no mesmo período, 

passando de 75.033 para 162.575. Em 2015, do total de notificações de violências, 67,1% 

foram contra a mulher” (BARUFALDI, 2017, p.2931). Logo, “o risco de as mulheres 

notificadas por violência morrerem por agressão foi maior do que na população feminina 

geral, revelando assim uma situação de vulnerabilidade” (BARUFALDI, 2017, p.2934). 

O Atlas da Violência 2019 aponta que houve um crescimento expressivo de 

feminicídio no Brasil entre os anos de 2007 a 2017 em 30,7%. O Rio Grande do Norte é 

o estado com maior número de crescimento, 214,4%, seguido do Ceará com 176,9%. São 

dados de extrema relevância e que necessitam de atenção urgente. Destaca-se que 66% 

de todas as mulheres assassinadas em 2017, foram mulheres negras. Nesse sentido, a 

questão racial é um marcador que precisa ser observado, uma vez que demonstra a 

fragilidade da garantia das políticas públicas para todas as mulheres, sem que haja 

distinção de cor. 

No Ceará, de acordo com o Mapa da Violência (BRASIL, 2015), identificou-se 

uma taxa de 6,3 homicídios por 100 mil mulheres, superior à taxa média nacional, de 4,6 
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homicídios por 100 mil mulheres. Os dados também apresentam a taxa de homicídios de 

mulheres de todas as raças. Entre os anos de 2006 e 2014, enquanto a taxa de homicídios 

de mulheres brancas residentes no estado aumentou em 42%, passando de 1,2 a 1,7, a 

taxa de homicídios de mulheres pretas e pardas dobrou, passando de 2,3, a 4,6 homicídios 

por 100 mil. E a cidade de Fortaleza, ocupa a 2ª posição dentre as capitais do Nordeste, 

quando se trata de violência, ficando abaixo de Aracaju. Os dados revelam que “Vitória, 

Maceió, João Pessoa e Fortaleza encabeçam as capitais com taxas mais elevadas no ano 

de 2013, acima de 10 homicídios por 100 mil mulheres” (BRASIL, 2015). 

Silva (2014) aponta que o estudo da violência em Psicologia é um convite à 

compreensão das implicações que este fenômeno provoca na vida e na significação 

subjetiva de mulheres que sofrem violência, de modo a problematizar a lógica das 

agressões que podem ser físicas ou simbólicas, a estigmatização, o enfrentamento e o 

silenciamento que se origina. 

Nos atendimentos que realizei no NUASF, surgiam inquietações em conhecer e 

aprofundar meus estudos sobre o impacto na subjetividade psicossocial das mulheres em 

contextos de violência, especificamente após a intervenção da Lei Maria da Penha, no 

sentido de identificar e compreender este conflito na produção de estigmas, através de 

categorias como vergonha, humilhação, culpa/culpabilização, bem como, sua influência 

na rede de apoio e nos aspectos de empoderamento para enfrentamento. Neste estudo, o 

Estigma é entendido como a relação entre atributos e estereótipos que produzem um 

sentido de depreciação e inferioridade, que levam o sujeito ao descrédito (GOFFMAN, 

2013). Portanto, foi neste espaço de atuação que pude, como aponta Sarriera (2010), 

começar a aprender a atuação psicossocial a partir de princípios epistemológicos 

característicos da Psicologia Comunitária, numa atuação mediada por pressupostos éticos 

que enfatizam a mudança social em busca de melhores condições. 

Para Goffman (2013), o sujeito em situação de estigma está posicionado 

socialmente em um lugar de descrédito, em que as suas ideias, ações e pensamentos, na 

maioria das situações, são desvalidadas e, no caso de pessoas que têm seu estigma 

exposto, como no caso de mulheres vítima de violência conjugal, que já denunciaram 

seus agressores e permanecem na relação com eles, esta é uma posição que finda em gerar 

estigmatização pela posição de prosseguir na relação afetiva com seu agressor.  
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Dessa forma, o tema da violência contra a mulher, o estigma e as formas de 

enfrentamento ternaram-se assuntos de meu interesse pela busca de compreender o fato e 

pensar que contribuições a Psicologia poderia produzir através de um caminho acadêmico 

e prático. Para tal, adotei o pensamento de Martín-Baró (2003) ao afirmar que, para se 

compreender o fenômenos da violência, é importante que se reconheça a sua 

complexidade, assim a perspectiva da violência deve ser analisada a partir das relações 

que se desdobram entre os sujeitos e a sociedade, na construção do humano, onde as 

forças sociais se materializam entre os indivíduos e os grupos. Barros (2014) 

complementa esta ideia, que pensemos a violência como uma configuração, como uma 

forma de produção cultural sistemática das relações cotidianas.  

O conceito de violência utilizado pelos serviços de atendimentos às mulheres em 

situação de violência é o mesmo adotado pela Lei Nº 11.340 – Lei Maria da Penha1. De 

acordo com o Art. 5º desta lei (BRASIL, 2006), configura-se como violência doméstica 

e familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” 

(BRASIL, 2006, p.13).  

Uma vez compreendida a violência como um fenômeno social e/ou individual, 

multifacetado e complexo (MARTÍN-BARÓ, ano), partimos do pressuposto 

interseccional entre gênero, raça e classe para analisar o recorte proposto por este estudo: 

a violência contra a mulher ou violência conjugal. Compreendemos a violência contra a 

mulher como uma forma de violação dos Direitos Humanos, que provoca ameaça à 

integridade física, mental e social das mulheres, ao direito de viver (SILVA, LACERDA 

E TAVARES, 2016). Sardeberg e Tavares (2016) concordam e afirmam que a violência 

contra a mulher, ou de gênero, tem relação com qualquer tipo de violência (física, social 

ou simbólica) e complementam que tal violência tem por base a organização social dos 

sexos “que seja perpetrada contra indivíduos especificamente em virtude de seu sexo, 

identidade de gênero ou orientação sexual” (SARDEBERG; TAVARES, 2016, p.8).  

                                                 
1 A Lei Maria da Penha representa uma grande conquista dos movimentos feministas na busca pela 
erradicação, prevenção e punição da violência contra a mulher. No Brasil, foram criados instrumentos que 
pudessem dar voz à causa, como Planos de Ações e Convenções. Este movimento conseguiu chegar às 
instâncias internacionais, o que provocou a criação do projeto de lei, em 2004. Ela foi sancionada em 07 de 
agosto de 2006 e seu nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha 
Fernandes, que ficou paraplégica em consequência de tentativa de homicídio praticada pelo seu 
companheiro 
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O debate sobre a violência contra a mulher, há alguns anos vem tomando força 

pelos movimentos feministas, nas discussões acadêmicas, nas redes sociais e nas diversas 

políticas públicas de atenção, sejam elas de saúde, social ou jurídica. Mas ainda assim, 

trata-se de um recorte que tenciona movimentos complexos e a necessidade de se colocar 

em xeque comportamentos e determinantes histórico-sociais que tendem a promover 

estereótipos para as mulheres como a universalização do que é ser mulher e quais são 

suas identidades sem levar em conta as intersecções de raça, classe, sexualidade e etnia. 

Em 1967, a Organização das Nações Unidas (ONU) sob influência dos 

movimentos feministas, aprovou a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 

contra as Mulheres, mas é somente em 1994, através da Convenção de Belém do Pará, 

que no Brasil ocorre a ratificação para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a 

mulher. Que passou a ser definida como: 

qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou 
sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de 
tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou 
privada (OEA, 1994, p.) 

Nesse sentido, conforme aponta Barsted (2016) as formas de violência passaram 

a ser definidas da seguinte forma: violência psicológica, como aquela relacionada ao 

controle de ações, comportamentos e crenças, humilhação, manipulação, isolamento ou 

qualquer conduta que provoque prejuízos a saúde psicológica da mulher e violência 

sexual, como aquelas condutas que sejam realizadas com contato sexual físico ou verbal, 

sexo com uso de força, ameaça direta ou indireta.  

Portanto, é importante, também, considerar neste campo da violência, 

especificamente, contra a mulher, o contexto social ao qual as identidades ditas femininas 

foram construídas ao longo dos anos. Scott (1995) pontua e afirmar que, mesmo com o 

advento da Revolução Francesa no século XVII, em que se considerava o princípio de 

igualdade entre as pessoas, este direito estaria estritamente ligado aos homens, uma vez 

que as mulheres ainda permaneciam isoladas em casa, dedicadas aos cuidados da família 

e sem acesso a uma educação formal, nesse caso essa referência diz de homens e mulheres 

brancos e de posição social elevada. Ou mesmo quando falamos em jornada dupla de 

trabalho, nos tempos atuais, conforme descrevem Diogo e Coutinho (2013), as mulheres 

ainda são responsabilizadas pelos afazeres domésticos e, consequentemente, necessitam 

conciliar essas atividades as suas rotinas de vida profissional.  
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Conforme apontam Davis (2016) e Miguel e Biroli (2014), para compreender e 

discutir a temática de violência contra a mulher e os papéis sociais pré-estabelecidos para 

as mulheres, é necessário conhecer e expor as lutas dos movimentos feministas como 

modo de enfrentamento à violência contra a mulher, como forma de construção de 

estratégias e empoderamento de direitos das mulheres. A depender de como cada mulher 

que sofre violência por parte de seus companheiros entende seu papel dentro das relações 

sociais, bem como compreende que suas atitudes repercutem sobre a sua família, não se 

pode deixar de considerar tal contexto na organização delas, na construção de estigmas e 

surgimento de categorias de opressão como vergonha, humilhação, culpa/culpabilização, 

bem como daquelas categorias que visem atender às demandas de cada uma delas, 

quando, além de lidarem com a própria questão da violência doméstica, passam a lidar 

com a prisão do companheiro, o sentimento dos filhos em relação a isso, dos parentes, e 

com o retorno do agressor ao convívio familiar. 

Assim, ao considerar a violência contra a mulher um promovedor socio-histórico 

de exclusão, indaga-se como ocorrem os processos de estigmatização e de enfrentamento 

à violência conjugal vivenciado por mulheres, que regressaram à relação afetiva com seus 

agressores? O objetivo geral é ‘compreender os processos de estigmatização e de 

enfrentamento à violência conjugal vivenciado por mulheres, que regressaram a relação 

afetiva com seus agressores’ relacionado aos objetivos específicos: ‘Analisar como a 

violência produz estigmas na trajetória dessas mulheres’; ‘identificar o processo de 

estigmatização da violência conjugal vivenciado por mulheres’ e ‘analisar as estratégias 

de enfrentamento a violência a partir das categorias de apoio social e de empoderamento 

das mulheres’. 

A relevância desse tema de pesquisa destaca-se então pela ênfase com a qual a 

violência contra a mulher e o retorno delas à convivência com o agressor provoca 

estigmatização e produção de categorias de opressão, como vergonha, humilhação, 

sentimento de culpa pela violência e pela prisão do companheiro, culpabilização pela 

violência sofrida e por denunciar a violência. Bem como torna-se relevante para 

identificar as estratégias de enfrentamento e a rede de apoio social que as mulheres 

constroem além dos dispositivos legais.  

A pesquisa foi organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, apresento a 

fundamentação metodológica da pesquisa, que foi conduzida a partir de uma perspectiva 

qualitativa. Nesse sentido, foram realizadas visitas ao NUASF entre os meses de julho a 
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outubro de 2018, nesta etapa de exploração foram feitos registros das minhas apreensões 

em um diário de campo, em que foram realizadas leitura e análise dos prontuários bem 

como a escolha dos contatos a serem feitos. A coleta de dados ocorreu através de 

entrevista narrativa com as mulheres atendidas pelo NUASF, e ocorreu no período de 

agosto a setembro de 2019. A escolha do local das entrevistas ficou a critério das 

participantes. O material obtido foi analisado posteriormente através de Análise de 

Conteúdo de Laurence Bardin com auxílio do software Atlas TI 5.2. 

No segundo capítulo, faço uma apresentação histórica da trajetória dos 

movimentos feministas, uma apresentação teórica sobre como os movimentos feministas 

foram organizados e questionaram as identidades sociais definidas para as mulheres ao 

logo da história, em seguida conceituo a violência, adotando a Psicologia Social da 

Libertação de Martín-Baró, e discuto como ela numa perspectiva multifacetada se 

expressa nas relações mulher-homem. Por fim, apresento a Lei Maria da Penha como o 

um dispositivo que busca fomentar proteção para estas mulheres. Utilizo uma leitura 

interseccional, como compromisso teórico, político e justificativa do arcabouço teórico, 

bem como do uso da diversidade de teóricas feministas, que estão dentro de um 

referencial que abrange tanto o Feminismo Negro e o Feminismo Marxista, no sentido de 

compreender as formas particulares de subordinação das mulheres. 

No terceiro capítulo, busquei compreender como as categorias Apoio social e 

Empoderamento se desdobram no processo de enfrentamento ao estigma social produzido 

na vida de mulheres que vivenciaram situação de violência doméstica conjugal, 

especificamente aquelas mulheres que retornam ao relacionamento após a denúncia de 

agressão. Bem como, foram discutidas as categorias de opressão: vergonha, humilhação 

e culpa/culpabilização pela situação de violência como produção de estigmas. 

Ao final, com as considerações finais, retorno aos objetivos da pesquisa na busca 

de discutir os resultados que foram encontrados, apresento as dificuldades e facilidades 

da realização desta pesquisa e as questões que surgiram após a realização deste estudo e 

que podem se desdobrar em novas pesquisas. 

Destaco como dois elementos importantes na produção desta dissertação, 

inicialmente a participação e colaboração no curso de extensão “Relações de Gênero, 

Contextos de Vulnerabilidade e Políticas Públicas”, ofertado pelo NUCOM – Núcleo de 

Psicologia Comunitária e organizado pela professora Dr.ª Cândida Dantas, onde pude 
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entrar em contato com profissionais do campo de atuação à mulheres vítimas de violência, 

bem como entrar em contato com uma ampla leitura e discussão sobre o enfrentamento à 

violência contra as mulheres. Um segundo elemento a ser destacado neste percurso, foi a 

participação na disciplina “Seminário em Psicologia Social – Gênero, Feminismos e 

Interseccionalidade” com condução da professora Conceição Nogueira, onde pude 

acessar textos e discussões necessárias a conclusão deste trabalho. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo eu descrevo o percurso metodológico sobre os quais eu me propus 

debruçar, descrevo a abordagem metodológica, o tipo de pesquisa, o local e as mulheres 

da pesquisa, os procedimentos para a coleta e análise dos dados e, por fim, os aspectos 

éticos, um trajeto único, complexo, delicado e cheio de surpresas ao longo desses incríveis 

dois anos de mestrado.  

2.1 Abordagem metodológica adotada 

Diante de toda a complexidade do tema violência contra a mulher, a trajetória 

metodológica para buscar alcançar os objetivos traçados possui coerência com a 

epistemologia adotada e como expressa Silva (2014), este processo foi pensado de forma 

coerente com os objetivos propostos, com a problemática, com as mulheres investigadas 

e com as experiências da pesquisadora. Portanto, esta é uma pesquisa de caráter 

qualitativo.  

O desejo por produzir conhecimento com o tema referente ao processo de 

estigmatização de mulheres vítimas de violência conjugal, é atravessado, de modo 

epistemológico e metodológico, pelo Paradigma da Libertação (MARTÍN-BARÓ, 2017), 

em que compreendo que, ao promover espaços de falas para estas mulheres, trato o fazer 

Psicologia Social e Comunitária como possibilidade de enfrentamento aos lugares de 

opressão dessa temática (MARTÍN-BARÓ, 2017). Assim, a possibilidade que tive de 

observar e de explorar as diversas opiniões e representações sobre este tema, corroboro 

uma das finalidades da pesquisa qualitativa (GASKELL, 2002). 

A construção do lugar de pesquisadora, estudar e explorar a literatura Feminista, 

Estigma, Violência contra a mulher e possibilidades de enfrentamento à violência na vida 

destas mulheres implicou na necessidade da adoção de uma postura crítica em que se fez 

extremamente importante que eu abandonasse qualquer naturalização dos fenômenos e 

universalização do que é ser mulher. Nesse sentido, não somente ter uma postura do que 

compreendo ser Ética para a Psicologia, mas de que cada sujeito é único e singular dentro 

de sua complexa teia social histórica e cultural. Dessa forma, abandonar postulados 

reducionistas e contemplar a complexidade das dimensões escolhidas, foram atitudes 

urgentes em todo o trajeto. 
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Portanto, ao considerar estes aspectos, compreendi a metodologia qualitativa 

como método de travessia mais adequado. Para Angrosino (2009), a pesquisa qualitativa 

visa apropriar-se do meio externo com o objetivo de descrever, compreender e explicar 

os fenômenos que ocorrem, esse processo pode ser construído através das interações e 

dos documentos que fazem parte da realidade observada. Minayo (2013) considera 

importante destacar que no trabalho de campo realizado, o pesquisador seja capaz de 

confrontar as suas teorias com a realidade a ser observada e que a interação entre 

pesquisador e pesquisado possui um caráter essencial, assim, essa interação é que irá 

possibilitar a expressão das condições do sistema pesquisado (MINAYO, 2013).  

Logo, as etapas do projeto e as técnicas escolhidas foram pensadas e organizadas 

de modo que a aproximação com as mulheres da pesquisa fosse realizada de forma ética 

e sistemática visando minimizar os efeitos negativos que pudessem surgir durante as 

entrevistas narrativas. Assim, concorda-se com Minayo (2013), ao refletir que o trabalho 

de campo, por se tratar de uma etapa relacional, não se restringe apenas pela simples 

aplicação de instrumentos, é além de tudo um trabalho que nos leva a reformulação de 

hipóteses, de rever o processo metodológico e também de exercitar a capacidade de 

análise do pesquisador. 

Nesse sentido, o olhar dado para as situações de estigmatização de mulheres que 

sofreram, ou que ainda sofrem, violência conjugal proporiam que, no percurso 

metodológico, fossem elaboradas técnicas de construção de dados e análise, que, como 

pontuou Montero (2006), tenham uma marca comunitária, em que seja possível expressar 

dinâmica, flexibilidade, participação e diálogo orientados pela transformação social e que 

consideram os processos sócio históricos como elementos essenciais, resguardados pelo 

compromisso e respeito diante das realidades dessas mulheres, realidades que se 

expressaram dentro de um sistema patriarcal opressor e machista, mas que eu acredito ser 

possível transformar quando as Políticas Púbicas e o acesso a elas foram significativas. 

2.2 Contexto da pesquisa 

Como estratégia de acesso aos critérios estabelecidos para às mulheres 

participantes da pesquisa, a investigação iniciou no Núcleo de Assistência às Famílias de 

Pessoas Privadas de Liberdade – NUASF, que fica localizado na Avenida Heráclito 

Graça, 600, no Centro de Fortaleza, com funcionamento de segunda a sexta-feira, em 

horário comercial, das 8h às 17h. Suas atividades iniciaram no ano de 2015. Atualmente, 
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ele conta com o apoio de três profissionais: um advogado, para as orientações jurídicas e 

colaboração na articulação junto às instituições que garantam agilizar procedimentos do 

campo do Direito; uma psicóloga, que atua no apoio psicológico às famílias e aos casais; 

e uma profissional do Serviço Social que auxilia no encaminhamento de consultas e o 

apoio social necessário aos familiares. Possui ainda, como apoio técnico, uma assistente 

administrativa e uma adolescente que faz parte do Programa Menor Aprendiz. 

O NUASF tem como objetivo o fortalecimento das ações de ressoalização dos 

internos, essa é uma questão importante para temática deste projeto, pois os casais que 

são encaminhados pelo Ministério Público (MP), em sua maioria, os agressores 

cumpriram pena nas Unidades Prisionais e esta etapa de ida ao NUASF, caracteriza-se 

como uma das medidas de cumprimento da pena em regime aberto, ou seja, os homens 

ainda estão respondendo pelo processo da Lei Maria da Penha.  

Os casais que eram atendidos pelos profissionais do NUASF foram aqueles que, 

após o período de denúncia de violência em que o agressor, em sua maioria, permaneceu 

por um período detido em uma Unidade Prisional do sistema carcerário no Ceará, retoma 

a sua realidade social. Logo, a mulher, vítima, é chamada pelo MP, ou dirige-se até lá por 

vontade própria, para que seja informada desta situação e que a Lei Maria da Penha lhe 

confere uma medida protetiva em que o agressor não poderá aproximar-se dela. No 

entanto, algumas mulheres afirmam diante da Promotora de Justiça, seus interesses em 

retomar a relação com os agressores. Nesse sentido, o MP reconhece seu papel de 

proporcionar segurança às mulheres, mas também reconhece que somente elas podem 

decidir como querem viver.  

No ano de 2015, o NUASF obteve a entrada de 55 casais, encaminhados pelo MP, 

através de ações da Promotoria da Justiça da Mulher. Neste ano, não houve nenhum 

desligamento, este se trata da última etapa do atendimento psicossocial, momento em que 

a profissional de Psicologia realiza um encontro final, posterior aos 12 meses de 

acompanhamento do casal e é realizado a construção de um relatório a ser enviado para 

a Promotoria da Justiça da Mulher com toda a descrição processual do acompanhamento 

dos casais. Em 2016, houve a inclusão de mais 77 casais e somente 15 foram desligados, 

referentes ao ano de entrada em 2015. É interessante observar este número uma vez que, 

em 2017, somente 09 casais deram entrada no serviço e até março de 2018 não houve 

nenhum encaminhamento. Em 2017, foram desligados 40 casais que haviam entrado no 

ano de 2016. Portanto, trata-se de uma conta que “não bate”, existiam, até o momento que 
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fiz a exploração dos dados, 77 casais sem o atendimento devido, mais os 09 que entraram 

em 2017. 

Este é um marco importante para esta pesquisa, pois exigiu e demandou redefinir 

a estratégia metodológica antes prevista, pois no período que iniciei a entrada em campo, 

com a aprovação do Comitê de Ética, para fazer o contato inicial com as mulheres e 

convidá-las a participarem da pesquisa, fui de fato informada pelo coordenador da célula, 

que o MP não estava mais fazendo o encaminhamento dos casais e quando perguntei 

quais seriam os motivos ou se estes estavam sendo direcionados para a Casa da Mulher 

Brasileira, que havia sido recém inaugurada pelo Governo do Estado como uma 

alternativa de efetivação das Políticas Públicas de enfrentamento a violência contra a 

mulher, em julho de 2018, o coordenador relatou não saber quais eram as justificativas 

para este acontecimento.  

Quando comecei a ir semanalmente para o NUASF, a equipe estava num processo 

de contatar alguns casais para darem conta de realizar todas as entrevistas de 

desligamento, no entanto, a questão dos contatos telefônicos desatualizados, estava sendo 

um ponto de dificuldade enfrentado. Ponto este que, também, trouxe prejuízos na etapa 

em que eu estava selecionando os casais, muitos dos números que escolhi não eram mais 

pertencentes aos casais ou não estavam ativos.  

Nesse sentido, a estratégia de acesso aos casais, foi convidar além daqueles que 

ainda estavam em contato com a Psicóloga, aqueles que já tivessem passado pela etapa 

de desligamento, independente do ano de entrada. O que de alguma maneira, foi 

interessante, pois duas das mulheres que consegui ter acesso, já tinham tido algum contato 

comigo quando eu era estagiária do serviço entre 2015 e 2016. 

A situação do não encaminhamento do MP desses casais ao NUASF é algo 

preocupante, uma vez que não existe em Fortaleza nenhum equipamento que realize este 

tipo de serviço, mesmo nas Casas de acolhimento, CREAS - Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, Promotoria da Justiça, Casa da Mulher Brasileira ou 

DEAM´s – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E fica a questão sobre 

qual a preocupação do Estado com esse público, pois, também, os índices de violência 

contra a mulher e feminicídio no Ceará não diminuíram, isso apenas demonstra o descaso 

com a situação e o desmonte das conquistas ao longo da jornada de reivindicações.   
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Na análise que fiz dos prontuários do serviço, através de em uma pesquisa 

exploratória do campo, foram identificadas 141 mulheres cadastradas, com faixa etária 

entre 18 e 60 anos. A maioria são mulheres negras, não possuem nível médio completo, 

vivem em situação de pobreza, moram na periferia de Fortaleza, algumas não trabalham 

e o companheiro é o principal gerador de renda. O uso de álcool e drogas é relatado em 

todos os casos, pelos companheiros. E a média de filhos é de dois a três por família. Todos 

os tipos de violência foram identificados, física, verbal, sexual e patrimonial. Desse 

número, consegui contatar sete mulheres e entrevistei cinco, este processo será descrito 

no item 2.2. 

O NUASF trabalha em diferentes aspectos com esses casais. O contato inicial se 

trata de um encontro de acolhida em que, primeiro, acontece uma conversa com a mulher, 

para entender a história sobre seu ponto de vista, em seguida uma conversa com o homem 

e, depois, uma conversa com os dois para que sejam explicadas a ambos quais são as 

condicionalidades a serem cumpridas e que estas possuem caráter obrigatório, por ser 

uma determinação judicial. Logo, uma vez por mês eles são convocados a comparecerem 

ao NUASF para os atendimentos psicossociais.  

Outra atividade organizada pela Psicologia são os grupos reflexivos mensais, 

formados pelos casais em que se identifica que a relação está fluida e não houve 

reincidência de violência. Os homens que possuem questões com uso abusivo de álcool e 

drogas são encaminhados para o Alcoólicos Anônimos – AA, que acontece no próprio 

espaço da Secretaria da Justiça/SEJUS. Caso eles prefiram frequentar outro AA mais 

próximo de suas casas, basta que levem ao NUASF uma comprovação de sua 

participação.   

Além desses espaços, o NUASF realiza encaminhamentos para outros serviços 

institucionais que colaborem para este processo, como Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS/AD), atendimento clínico psicológico em Universidades e aos 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Para serviços voltados para o campo 

da saúde física, biológica, não acontecem encaminhamentos, apenas orientação de que se 

dirijam ao Posto de Saúde mais próximo de sua casa.  

Diante desta caracterização a estratégia de acesso às mulheres da pesquisa através 

do NUASF e a relação que desenvolvi com o equipamento e os profissionais antes do 
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mestrado e durante, foram dois elementos importantes para a escolha do lugar e que foram 

essenciais para viabilizar a pesquisa. 

2.3 Mulheres participantes e processo da pesquisa 

A pesquisa foi delineada e construída com a participação de cinco mulheres, de 

forma coerente coma as técnicas escolhidas para a construção da análise dos dados que 

foram encontrados nos relatos. Na pesquisa qualitativa, a questão “quantos?” surge como 

uma questão secundária, nesse sentido é importante que na amostra se tenha a 

possibilidade de conceber a representatividade dos elementos investigados e a qualidade 

nas informações que serão obtidas e analisadas (FONTANELLA, RICAS, TURATO, 

2008). 

Um roteiro de entrevista foi estruturado, para ser usado antes da Entrevista 

Narrativa, destacando alguns aspectos que buscaram contemplar o contexto familiar e 

social das participantes, os aspectos pessoais e individuais, como a história de vida, onde 

puderam entrar os temas sobre as construções das relações com seus parceiros, a violência 

e a denúncia de maus tratos. Bem como, os modos de enfrentamento à violência e 

estigmatização, as categorias de opressão Culpa/Culpabilização, Vergonha e Humilhação 

e as categorias de libertação como apoio social, no sentido de conhecer como cada uma 

delas se articularam com a rede de apoio e empoderamento como possibilidade de 

enfrentamento. E na medida em que as mulheres falavam sobre as suas histórias de vida, 

eu pude solicitar que elas fossem mais específicas em algum momento, que elas pudessem 

falar mais abertamente e comentar a percepção que elas tinham a partir do que elas 

estavam me narrando.  

As mulheres convidadas foram todas atendidas pelo NUASF e inicialmente, o 

contato com elas se deu através de uma primeira pré-apresentação por contato telefônico 

realizado pela Psicóloga do serviço que antecipou o meu objetivo com o pedido de 

autorização de divulgação de seu número telefônico e posteriormente eu entrei em contato 

com elas para marcar um local e horário, da escolha de cada uma, para realizar a coleta.  

No entanto, o percurso até conseguir o aceite destas cinco mulheres, foi 

demarcado por idas e vindas ao NUASF, por desencontros e não comparecimento de 

outras mulheres que haviam aceitado participar do estudo, que no dia marcado não 

compareciam ao local e não atendiam mais as minhas ligações ou então, quando atendiam, 

diziam não mais ter interesse. Dessa forma, foi angustiante o período que compreendeu a 
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coleta, entre julho a setembro de 2018, quando eu ia duas a três vezes por semana para o 

NUASF, geralmente nas segundas, terças e quintas, que eram os dias que poderia ter 

acesso aos Prontuários que ficavam sob responsabilidade da Psicóloga.  

Neste período, como já destacado no começo deste capítulo, não havia mais 

encaminhamentos para o equipamento e, também, não aconteceram grupos reflexivos, 

dois fatores que trouxeram dificuldade para a efetivação da pesquisa. Além de que em 

julho a Psicóloga contratada estava de férias, o que impactou nas primeiras tentativas de 

convite às mulheres principalmente porque mesmo com uma profissional substituta, 

optaram por não atender nenhum casal até que a profissional efetiva retornasse às 

atividades, em agosto, o que considero ser uma decisão arriscada, deixar essas mulheres 

desassistidas. Essas duas questões demandaram repensar outra estratégia de acesso, pois 

eu não tinha naquele momento a profissional com um vínculo já construído, uma 

consideração importante, afinal eu não estava convidando as mesmas para falar de uma 

proposta nova, de algo considerado feliz, mas para narrar relatos de suas vidas 

atravessados por dor.  

No mês de julho de 2018, também, passaram a informação de que as reuniões do 

AA – Alcoólicos Anônimos, não estavam mais acontecendo no NUASF, a explicação 

para tal decisão foi permeada e justificada devido aos ataques realizados por facções aos 

equipamentos da SEJUS no Ceará, assim, o coordenador achou pertinente dar um tempo 

dos encontros, uma vez que as reuniões aconteciam no turno da noite e já haviam 

disparado tiros contra o equipamento. Gaskell (2002) assevera que na observação 

participante o pesquisador está aberto a uma amplitude maior e mais profunda de 

determinadas informações, e que, por isso, é possível triangular distintas observações e 

apreensões, assim como é possível perceber discrepâncias que surgem no decorrer da 

pesquisa. 

No dia 17 de julho de 2018, havia uma entrevista específica marcada para a 

psicóloga temporária. Conforme combinado com ela, fui até lá para convidar a primeira 

mulher a participar da pesquisa. Cheguei por volta das 13h, mas o atendimento seria 

apenas às 14h. O casal chegou às 14h30. A profissional me apresentou ao casal e 

comunicou que ao final do atendimento eu teria uma palavra com eles, e fui convidada a 

participar do acompanhamento. Foi perguntado ao casal como eles estavam, eles disseram 

que bem, que não estavam mais brigando, ambos estavam trabalhando e que essas 

mudanças, também, tinham acontecido pela vontade dos dois de ficarem bem na relação, 
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não pelos serviços realizados pelo NUASF. Essa descrição eu faço neste texto, e destaco 

que foram retiradas a partir do diário de campo. 

Ao final, eu me apresentei novamente, expliquei os objetivos da pesquisa e fiz o 

convite à mulher, mas ela disse que não tinha interesse em participar. Fiquei apreensiva 

com esta resposta o que demandou repensar a abordagem. Destaco que esta mulher, 

posteriormente, sob convite da Psicóloga responsável, aceitou me receber em sua casa, 

descreverei isso na caracterização das mulheres da pesquisa, no item 2.2.1.  

Quando, enfim, em agosto de 2018, a profissional retornou as atividades, 

retomamos a seleção de participantes, usando como critérios de inclusão:  

1. Mulheres atendidas no NUASF e  

2. Encaminhadas pela MP  

3. Que tivessem vivenciado situação de violência, e  

4. A escolha foi feita independente de, na situação atual, elas ainda estarem 

ou não com os agressores, desde que tivessem vivenciado um tempo de 

convívio pós Lei Maria da Penha e que  

5. Pudessem trazer pistas e elementos que faziam parte das dimensões de 

opressão e enfrentamento escolhidas para o estudo, no caso Estigma, 

Culpa/Culpabilização, Violência, Vergonha, Humilhação, Apoio Social e 

Empoderamento.  

6. As mulheres que após um ano de atendimento, que não estivessem mais 

com os agressores, também foram incluídas. 

Dessa forma foram realizadas cinco entrevistas nos meses de agosto e setembro 

de 2018. A primeira foi a única que aconteceu no NUASF, no dia 13 de agosto de 2018. 

A psicóloga marcou um atendimento de desligamento com um casal e me convidou para 

participar do encontro, para que ao final eu pudesse realizar a entrevista.  

Destaco que quando ela entrou em contato com o casal para que eles 

comparecessem ao serviço, foram avisados de que eu estaria presente e que eu teria uma 

palavra com a mulher. O atendimento iniciou às 15h. Fiquei sentada, ao lado da Psicóloga, 

ouvindo as questões apresentadas pelo casal e pela profissional. Foi falado para ambos 

que a partir de então não seria mais neces--sário comparecer ao serviço, que a partir 

daquele encontro, seria gerado um relatório e encaminhado ao Ministério Público.  
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O homem informou que estavam morando no interior, estavam cuidando de um 

terreno, afastado da cidade de Baturité. Falou que lá, estavam vivendo em paz, que havia 

parado de beber com frequência e que a sua companheira estava indo para escola, mesmo 

com as dificuldades de acesso. O casal relatou que não estavam mais em conflito. Que 

aquela situação da violência, até então não entendiam por que havia acontecido. Mas 

estavam bem. Uma questão que ele apresentou foi o desejo de ligar-se ao AA da cidade, 

mesmo que fosse para ir uma vez por semana. (Diário de campo) 

Ao final do atendimento, eu me apresentei e falei da proposta da pesquisa. A 

mulher informou ter interesse em participar e se disponibilizou. Iniciamos a entrevista, 

sozinhas na sala, com duração média de 40 a 50 minutos. Para Gaskel (2002), a entrevista 

qualitativa fornece informações básicas para compreensão da realidade, das relações entre 

os atores sociais e as suas situações, ela objetiva compreender, de forma detalhada, as 

atitudes e motivações das pessoas em contextos específicos. A entrevista pode ser 

considerar como uma conversa que possui finalidade e é caracterizada pela forma como 

se organiza, é um processo de interação entre duas pessoas, onde o observador possui o 

objetivo de obter informações do observado, é um processo que possibilita a direção de 

um diálogo em que é possível formar e escolher as informações que serão relevantes 

(HAGUETTE, 2010; ANGROSINO, 2009).  

Jovchelovitch e Bauer (2002) consideram importante que anteriormente à 

realização da Entrevista Narrativa é interessante que o entrevistador se familiarize com o 

campo de estudo, através da leitura de documentos, de investigações preliminares ou 

tomar nota de acontecimentos que se relacionem. Logo, essa foi a entrevista que 

viabilizou ajustar as questões norteadoras da Entrevista Narrativa. 

Em 23 de agosto de 2018, marcamos uma nova entrevista, no entanto, o casal não 

compareceu. Próximo ao horário marcado, efetuamos uma ligação para saber se eles 

estavam a caminho, e a mulher informou que “não estava afim” de ir. Em 24 de agosto 

de 2018 cheguei ao NUASF cedo, para realizar uma entrevista às 14h. Por volta das 

14h30, liguei para o celular da entrevistada que estava desligado. Em seguida liguei para 

outro contato indicado no prontuário, que informou que ela já havia saído de casa. Esperei 

mais um pouco, entrei em contato novamente, por WhatsApp, e fui informada que ela já 

havia saído de casa, no entanto, permanecia com o celular individual desligado. Esperei 

até as 17h, horário de funcionamento do serviço e nada. Em 27 de agosto de 2018, tinha 

uma entrevista, mas o casal informou em cima da hora que não poderia ir até o NUASF.  
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Em 29 de agosto de 2018, marcamos uma entrevista para as 14h. Mas a mulher 

não compareceu ao serviço. O telefone pessoal estava desligado e o segundo, dado como 

alternativo, a pessoa que atendeu relatou que ela não estava em casa.  Até aqui, já me 

encontrava com muita angústia, uma vez que nenhuma das entrevistas marcadas estavam 

sendo realizadas. Nesse sentido, junto com a Psicóloga, repensamos outra estratégia de 

convite e buscamos identificar o que estava levando essas mulheres a não irem até o 

NUASF. Pois se fosse uma questão financeira, o ideal é que eu fosse até elas. Repensamos 

isso e a alternativa foi: a profissional ligar para as mulheres fazendo a mediação, falando 

sobre a minha pesquisa, se a mulher tivesse interesse em participar, eu entraria em contato 

para que em seguida agendar o encontro no lugar que elas achassem viável. 

Em 31 de agosto de 2018, com base nessa nova estratégia, consegui marcar uma 

entrevista com uma das mulheres, porém precisou ser alterada para 03 de agosto, no 

horário de almoço dela. Quando fui encontrar a entrevistada, houve falha em nossa 

comunicação, ela estaria na praça da Polícia Civil, no Centro e eu fui para a praça da 

Polícia Federal, também no Centro. Como o tempo de almoço era curto, remarcamos para 

outro dia, no horário de saída de seu serviço.  

Em 03 de setembro de 2018, encontrei com a entrevistada por volta das 17h10. A 

entrevista foi gravada, com autorização da participante. Durou cerca de 40 min. Tendo 

em vista o horário, foi necessário encerrar, mas ela se disponibilizou para outro momento, 

caso fosse necessário. Em 04 de setembro de 2018 entrevistei outra mulher. Essa 

aconteceu às 15h, no shopping da Parangaba, na praça de alimentação. Com duração de 

30 ou 40 minutos. Por sinal, foi uma entrevista muito boa, com falas que eram esperadas 

pela pesquisadora, no sentido da estigmatização, exclusão e julgamento moral das pessoas 

em torno da entrevistada. À noite, após a entrevista, ela acabou enviando uma mensagem 

ao meu WhatsApp, dizendo que tinha mais coisas para falar. Certamente as coisas que 

surgem após a fala, as inquietações da situação, ela dizia que havia se segurado muito 

para não chorar durante a entrevista e que estava à disposição se fosse necessário 

conversar novamente. Ela ressaltou que como não falava sobre isso com ninguém, tinha 

sido muito bom falar naquele momento. Em 18 de setembro de 2018 realizei mais duas 

entrevistas no turno da tarde, a primeira foi marcada para as 14h, na casa da entrevistada 

e a segunda foi marcada para as 16h, no local de trabalho da entrevistada. Na tabela 1, 

revelo um pouco do perfil das mulheres e no próximo tópico descreverei as cinco 

mulheres participantes. 
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Tabela 1 – Perfil das mulheres entrevistadas. 

Nome Idade Situação de 

Trabalho 

Filhos Status com o agressor 

Teresa 42 Desempregada 5 filhos Convive 

Paula 35 Trabalha 1 filha Não convive mais 

Luana 31 Trabalha 1 filho Não convive mais 

Stefany 37 Desempregada Sem filhos Convive 

Andressa  30 Trabalha 3 filhos Convive 

Fonte: Dados obtidos a partir dos relatos de cada uma delas. 

As informações descritas até aqui foram situadas através do uso de diário de 

campo. Pinheiro, Elali, Azevedo, Farias, Costa e Andrade (2008) afirmam que o uso do 

diário de campo em pesquisas de Psicologia assume um caráter livre, é uma ferramenta 

de estilo preliminar que exerce o papel de complementação às outras técnicas a serem 

utilizadas. A esta afirmação, Frizzo (2010) e Minayo (2013) contribuem afirmando que o 

diário de campo é parte fundamental da observação participante. 

Montero (2007) acrescenta que a escrita, através do uso de diário de campo, é uma 

forma que se aproxima do que chamamos de autobiografia, onde podem ser relatados 

eventos e situações simples e complexas, a sua leitura permite desenvolver novas 

interpretações e até superar ideias anteriormente formuladas sobre o tema do estudo. O 

diário de campo é uma ferramenta didático-pedagógica, usada como apreensão e registro 

em relato de experiência, por exemplo, seu uso pode refletir a dialética que o processo de 

observação provoca ao se pensar a tomada de consciência de si e do outro (FRIZO, 2010). 

2.3.1 Histórias das mulheres da pesquisa 

Ouvi relatos difíceis, histórias complexas, vi as mulheres segurarem suas lágrimas 

para conseguir falar comigo, ouvi seus desejos e seus anseios, senti suas resistências, ouvi 

suas perspectivas de futuro, suas decepções amorosas, o medo de apanhar novamente de 

seus companheiros, o desejo de que eles mudem, vi nas entrelinhas as falhas das Políticas 

Públicas e tantas outras situações que atravessam a história de tantas outras mulheres, de 

tantas outras Marias. Nos capítulos que seguem, irei contando um pouco de cada vez, 

sobre cada uma, dedico atenção especial a apresentação de Teresa, Paula, Luana, Stefany 

e Andressa, as mulheres que aceitaram dividir suas narrativas comigo e com o desejo 
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individual de fazer justiça com as suas histórias e com suas experiências. Em relação aos 

nomes das mulheres entrevistadas, destaco que foram usados nomes fictícios, a fim de 

preservar a identidade de cada uma delas. 

A primeira entrevistada foi Teresa, uma mulher de 42 anos que se definiu: 

uma guerreira, não me pergunte por quê. Já aconteceu muita coisa na minha 
vida e eu não esperava passar por isso (Violência), mas já que eu passei (...) 
já que passei por isso, tiro como lição, aprendizado. E como exemplo para 
outras mulheres (TERESA, E.I) 

Foi dessa maneira que Teresa iniciou sua narrativa. Ela é casada, mora numa 

localidade do município de Baturité, tem cinco filhos, mas nenhum reside com ela, somete 

seu companheiro. Ela estava desempregada quando nos encontramos, se dedicando a 

conclusão de seus estudos, de acordo com o que ela trouxe, seu desejo era ser professora 

e estava estudando a noite para tentar o vestibular de Pedagogia. Ela relatou que gostava 

de ensinar, gostava de ter contato com as pessoas, de passar a experiência de ensinar, que 

ela afirmou ser um eterno aprendizado, dizia que queria isso desde menina. Ela chegou a 

fazer curso de técnica de enfermagem, mas não terminou, disse que já tinha dado aulas 

para criança e para jovens-adultos no caso, os primeiros contatos com as letras com a 

alfabetização, como também tinha experiência em colégio, na função de secretaria. Teresa 

expressou um pouco das suas dificuldades em relação a maternidade, aos estudos, ao uso 

de drogas e a cobrança de seu pai quanto a este processo: 

Era para mim ter sido formada já, mas eu entrei na bebida, nas drogas, 
namorei muito. Os meus filhos não me tiraram nada não. Filho é filho. Mas 
meu pai, que teve uma profissão ele diz “ah, vc teve muito filho, que filho 
atrapalha a pessoa”. Mas não atrapalha em nada não. Dá para você conciliar 
tudo. Eu que não tive uma base, né, sempre quis fazer as coisas só (...) e botava 
as mãos pelos pés e (...) faz cinco anos que eu tô limpa. (TERESA, E.I). 

Teresa tem uma história de vida bastante complexa, como muitas mulheres negras 

e pobres neste país que precisam da efetivação e garantia das Políticas Públicas. Sua vida 

foi atravessada por distintas violências que iniciaram ainda a infância, quando sofreu 

abusos de familiares “Eu era pequena, 8 anos, 12 anos, 16 (...) pelos tios, primos. Mais 

de uma pessoa mais de uma vez” (TERESA, E.I). Toda a entrevista aconteceu com elas 

relatando estes aspectos e ressaltando que “tudo botando Deus na frente, porque se não 

for (..)”. Sobre a sua história de vida, de seus filhos, ela disse: 

Tenho cinco filhos de outros casamentos. A primeira eu passei um ano, casei 
porque minha família me obrigou casar que eu engravidei, eu tinha 15 anos. 
Aí o segundo eu já tinha 18 anos, passei sete anos. O terceiro eu passei 12 
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anos, mas porque ele faleceu, é o pai dos últimos filhos. Nessas relações não 
teve violência. Eu morei em São Paulo, faz tempo, eu tinha 15 para 16 anos. 
Eu fui porque eu queria conhecer, fui trabalhar, estudar. Meu primeiro filho, 
quando eu cheguei aqui, já estava grávida. Antes, aqui, eu já tinha saído de 
casa, era bem dizer independente. Nessa época eu já era bem independente. 
Eu saí de casa com 12 anos. (TERESA, E.I) 

Durante seu período de atendimentos no NUASF, Teresa relatou que frequentou 

as reuniões do AA, e frequentava uma Igreja Evangélica que vinha ajudando a fortalecer 

a união do casal. No dia em que houve agressão física contra ela, o seu companheiro 

jogou um ventilador em sua cabeça além de outras agressões.  

A segunda entrevistada foi Paula. Nosso contato aconteceu ao ar livre, na Praça 

da Polícia Militar, no Centro da cidade, foi uma conversa que ao final, Paula demonstrou 

gratidão pela possibilidade de falar sobre a sua experiência de vida, ela tentou controlar 

o choro nos momentos em que se sentia carente. Paula tem 35 anos, é solteira, mora no 

Canidezinho, em uma casa própria com a filha de 18 anos. Ela viveu o relacionamento 

que a levou aos atendimentos no NUASF por um período de 10 anos, mas quando 

conversamos ela disse já não ter mais nenhum contato com ele, embora ele tentasse voltar 

mais uma vez a relação. Uma relação que ela diz ter sido conturbada desde o começo, 

uma vez que ele escondia dela que já vivia com outra mulher na cidade de Aquiraz. Paula 

diz que esse relacionamento sempre foi atravessado por muitas discussões, conflitos com 

a suposta esposa que o companheiro na época tinha, que eles se agrediam verbalmente 

em todos os conflitos. A sua filha, nasceu na história afetiva que ela teve com outro 

homem, quando ainda era adolescente e que também foi um relacionamento atravessado 

por violência.  

Paula trabalha, é a principal mantenedora da casa. Ela afirmou que começou a 

trabalhar cedo, a juntar dinheiro, vendendo roupa até que conseguiu comprar a sua casa. 

Durante um tempo de sua vida, ela relatou gostar de ir para festas, de beber, mas que 

gostaria muito de conhecer alguém que pudesse dividir com ela as coisas boas de um 

relacionamento, mas que não queria que fosse algo sem respeito. Disse que tinha duas 

amigas com quem compartilhava seus segredos e que tinha uma boa relação com seus 

familiares, no caso sua mãe e irmã. Durante o tempo que foi acompanhada pelo NUASF, 

ela disse que não estava mais namorando o suposto agressor, que estava indo para lá com 

ele, apenas para o cumprimento da medida dele. A agressão que ela vivenciou, a física, 

se estendeu a sua filha. E segundo Paula, a denúncia a Polícia só ocorreu porque ela 

precisava fazer algo pela sua filha.  
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Posteriormente, foi a vez de conversar com Luana, na praça de alimentação de 

um shopping. Luana tem 31 anos, é solteira, mora em Messejana com seu filho de 10 anos 

e se diz uma mulher “vaidosa, sempre gostei de batom, de maquiagem, até porque o ramo 

que eu trabalho exige isso de mim”. Tem uma boa relação com seus familiares, pai, mãe 

e irmãos. Trabalha como vendedora em uma loja de colchões. O relacionamento, que a 

levou aos atendimentos no NUASF, é marcado ainda pela presença do agressor, que de 

acordo com Luana, ainda corre atrás dela, faz promessas de mudança de comportamento, 

porém já se encontra noivo de outra mulher. É importante destacar, que durante toda a 

realização da entrevista ele ligou três vezes para ela e ela foi muito enfática com ele, 

dizendo que estava participando de uma entrevista e que se ele estava duvidando dela, 

poderia ir até lá para comprovar e até se sentar ao nosso lado. Nosso contato, foi marcado 

por momentos de pausas constantes, tanto pelas interrupções do ex companheiro e porque 

Luana estava muito emocionada narrando toda a situação que viveu com esse rapaz; ela 

tentou por diversas vezes controlar o choro, pedindo que eu desse pausa da gravação 

quando ela falava com ele ao telefone. E até algumas horas após a entrevista, ela me 

encaminhou uma mensagem dizendo o quanto havia sido importante para ela aquele 

momento de fala, uma vez que ela não tinha tido essa oportunidade de falar abertamente, 

sem julgamento. Sobre o relacionamento com o ex, ela afirmou que o conheceu ele 

através de um de um aplicativo que foi o whats app, num grupo que participava e uma 

amiga apresentou os dois. Passaram mais ou menos um mês se conhecendo e em seguida 

ela o convidou para morar com ela e o filho, de outra relação; depois de três meses eles 

noivaram e logo em seguida do noivado, com uns quinze dias a um mês se casaram no 

civil. A agressão que ela vivenciou começou em uma noite que estavam na casa de alguns 

amigos e se estendeu até o dia seguinte, quando ela conseguiu acionar a Polícia, de acordo 

com seu relato, essa foi a primeira e única vez que passou por uma violência. Luana 

afirmou que no período que voltaram a conviver, ela precisou se afastar dos amigos e 

familiares a pedido do ex e que descobriu posteriormente que ele estava saindo com outra 

moça.  

Stefany convive com seu companheiro que a agrediu há oito anos, sendo destes 

oito, cinco anos de casados, eles não têm filhos, moram em casa própria e criam um 

cachorro que ela demonstrou muita afetividade enquanto falávamos. Ela trabalha como 

costureira, mas estava desempregada. Disse que não tinha contato com sua família, não 

tinha sido criada pela mãe e a pessoa mais próxima disso era seu irmão, que havia 
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conhecido há poucos anos, pois ele também tinha sido criado por outra família. Esse é 

seu segundo casamento. Essa entrevista foi bastante peculiar. Estive num primeiro 

momento com Stefany no NUASF, e ela havia me dito não ter interesse em participar da 

pesquisa. No entanto, com o contato e mediação da psicóloga, ela aceitou que eu fosse 

até sua casa no bairro Mondubim. Ela me recebeu desconfiada, em silêncio, resistente a 

entrevista, com resposta breves, sem entender muito bem o que ela deveria falar, até que 

no momento em que perguntei o que a levou a realizar a denúncia, naquele dia da 

agressão, percebi como um momento disparador de fala, Stefany começou a falar de 

muitos dos sentimentos que estavam contidos, da mágoa com seu companheiro, das 

questões complexas de sua vida e que a medida que ela falava reflexões surgiam. Ela não 

é uma mulher de muitos amigos, afirmou que não gosta de conversar sobre sua vida com 

as pessoas, muito menos com os vizinhos. Outro elemento interessante dito por ela, foi 

que quando eles começaram a frequentar o NUASF, eles tinham participado de um 

momento facilitado por mim, quando eu era estagiária do serviço. A situação de violência 

vivenciada por ela, que levou a denúncia, começou através de uma informação que um 

ajudante do trabalho de seu companheiro havia lhe dito, o mesmo falou para ela que seu 

companheiro estava fazendo um serviço de construção na casa da ex-mulher, e isso havia 

causado nela muita irritação, dessa forma ele passaram vários dias em conflito, em 

discussão até o momento em que ele bateu nela. 

Andressa me recebeu em seu local de trabalho no Mondubim, a primeira 

informação que ela trouxe foi a que lembrava de mim, que eu havia feito atendimento 

dela e de seu companheiro quando eles começaram a frequentar o NUAF. Andressa é 

costureira, mãe de três filhos, cada um filho de um relacionamento específico. Ela está 

com seu companheiro há uns quatro anos e foram atendidos pelo NUAF entre 2015 e 

2016. Muito sorridente ela me relatou a sua história com a Lei Maria da Penha, dizendo 

que seu comportamento de mulher independente, namoradeira, que gosta de dançar e de 

festa foi o possível causador de uma traição cometida por ela e que foi confessada, o que 

levou o seu companheiro a sair de casa, mas voltar alguns dias depois para agredi-la. O 

medo de uma violência física na noite em questão foi o disparador de denúncia. E de 

acordo com seu relato, três dias depois caiu a ficha, o que a fez sentir-se culpada por 

denunciar. Andressa fala a sua história de forma muito espontânea, que quando conheceu 

seu companheiro, a sua própria mãe disse ao mesmo que ela não era uma boa escolha, 

por não se adequar aos modos como uma mulher deveria se comportar, por ser 
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namoradeira. Notório que esse discurso de mulher fora do ideal é uma constante na vida 

dela, pois enquanto falávamos, na sala do local que ela trabalha, a proprietária apareceu, 

se envolveu na conversa e chamou a atitude de irresponsável, mesmo a Lei Maria da 

Penha garantindo que violência psicológica e patrimonial são violências.  

2.4 Técnicas de construção dos dados 

O processo de construção dos dados da pesquisa deu-se através da estratégia de 

acesso ao NUASF e posteriormente com os encontros que foram realizados com as 

participantes. Nesse sentido, as técnicas utilizadas para que os objetivos fossem 

alcançados ocorreu inicialmente através de uma pesquisa exploratória no NUASF no 

sentido, também, de estabelecer um vínculo com os profissionais do serviço e em seguida, 

após a confirmação das participantes, foram realizadas entrevistas narrativas. Durante o 

período de idas ao NUASF, usei o diário de campo como forma de arquivar algumas 

apreensões individuais sobre as situações que vivenciei. A análise do material foi feita 

através da Análise de Conteúdo e foi auxiliada pelo software ATLAS. Ti 5.2. 

Minayo (2013) afirma que o campo científico está envolto de conflitos e 

contradições e que esta atividade se situa por dois caminhos a serem percorridos, um é o 

caminho de elaboração de teorias, métodos, princípios e resultados, o outro caminho é 

aquele que é inventado, ratificado e se encaminha em direções privilegiadas. A pesquisa 

qualitativa se interessa pelas interpretações das realidades sociais (BAUER, GASKELL, 

ALLUM, 2002).  

Nesse sentido, o objeto das Ciências Sociais é histórico, logo cada sociedade se 

organiza e se constrói de um modo particular, mas ao serem vivenciados momentos de 

uma mesma época histórica, alguns traços são comuns, bem como o passado e o presente 

são vividos de forma dialética para se construir o futuro. (MINAYO, 2013, p.12). Para 

essa afirmativa, Bauer, Gaskell e Allum (2002) asseveram que o interesse da pesquisa 

social é na maneira como as pessoas se expressam espontaneamente, na forma como elas 

falam das ações de si e como elas falam das ações dos outros, e que a problemática neste 

aspecto é se os entrevistados falam apenas aquilo que se espera deles, nesse sentido é 

interessante que o pesquisador possua um olhar mais holístico aos processos das 

pesquisas sociais observadas, para que assim se tenha mais clareza para definição das 

etapas da pesquisa (BAUER, GASKELL, ALLUM, 2002).  
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Angrosino (2009) complementa que para a escolha do campo de pesquisa deve 

ser realizado uma revisão pessoal completa, para que não se faça uma escolha equivocada 

onde o pesquisado se torne o objeto de discussão e controvérsia. O processo de formação 

e de construção de todo profissional, seja em espaços acadêmicos ou não, acredita-se que 

são atravessados constantemente por experiências pelas quais, ao longo de sua vida, vão 

tomando forma, vão produzindo sentidos na medida em que suas inquietações se 

misturam às realidades de trabalho e de formação pessoal, embora no campo das Ciências 

Sociais seja necessário um a priori das questões individuais, sem desconsiderar que não 

existe uma ciência neutra (MINAYO, 2013) e nesta pesquisa o próprio fato de ser mulher, 

pesquisadora e discutir questões de gênero, já me coloca em uma posição na qual 

reconheço que faço parte do contexto.  

Deslandes (2013) relata que a definição do problema ou objeto de pesquisa é uma 

tarefa difícil, mas que, em contrapartida, é a razão da existência de um projeto, logo é 

importante pontuar que as coisas não estão dadas no campo e assim basta que sejam 

observadas. Através da Tabela 2, exponho de forma sintética como foram estabelecidas 

as relações entre os objetivos do estudo, as grandes categorias e os instrumentos usados 

nesta pesquisa: 

Tabela 2 – Relação entre os objetivos específicos, suas grandes categorias e os instrumentos. 

OBJETIVO GERAL:  Compreender os processos de estigmatização e de enfrentamento à violência conjugal 

vivenciado por mulheres, que regressaram à relação afetiva com seus agressores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRANDES CATEGORIAS TÉCNICA 

‘Analisar como a violência 

produz estigmas na trajetória 

dessas mulheres’ 

- Modos de vida das mulheres 
e seus familiares;  

- Cenário da violência 
relacionadas a gênero 
(condições materiais e não 
materiais [sociais, simbólicas 
e políticas];  

 - Atividades cotidianas.  

Entrevista narrativa  

Identificar o processo de 

estigmatização da violência 

conjugal vivenciado por 

mulheres 

 

- Sentidos sobre violência 
conjugal; 

- Sentidos sobre estigmas; 

- Categorias de opressão: 
culpa/culpabilização pela 
violência; vergonha e 
humilhação; 

Entrevista narrativa 
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- Personagens da relação;  

-  Identidades das mulheres.  

Analisar as estratégias de 

enfrentamento a violência a 

partir das categorias de apoio 

social e de empoderamento das 

mulheres. 

- Apoio social e Rede de 
apoio;  

Entrevista narrativa  

Fonte: Elaborado pela autora. 

O início da pesquisa de campo iniciou em julho de 2018 com a minha inserção no 

NUASF. Durante as minhas visitas ao local, busquei (re)construir meu vínculo com o 

local, com os profissionais que já havia tido contato anterior ao mestrado como também 

com aqueles que não conhecia. Nesse sentido, foi um processo de inserção exploratória, 

observacional, de análise de informações verbais, visuais e documentais.  

Como a proposta inicial, era a de que eu iria participar de alguns momentos 

realizados com os casais, como entrevistas e grupos reflexivos, foi importante realizar 

este percurso de imersão no equipamento, o que proporcionou que eu obtivesse acesso a 

informações centrais em relação a como o Estado estava lidando com esse tipo de 

situação, em que as mulheres depois de denunciarem seus agressores e elas informarem 

que iriam retomar o convívio com eles, estava garantindo a proteção delas. Montero 

(2016) pontua que a familiarização com o local de atividade é um processo que sensibiliza 

não somente aqueles que estão inseridos, mas também a nós mesmos, é esta 

familiarização com o campo e com os sujeitos da pesquisa que contribuem para que seja 

gerada sensibilidade com o problema da pesquisa. 

Dessa forma, a minha re-inserção deu-se primeiro a partir de um encontro com o 

Coordenador para que eu pudesse explicar os objetivos do estudo e após essa conversa, 

iniciei a tramitação burocrática exigida pela Secretaria da Justiça, com envio de 

documentos como o Projeto de Pesquisa, Declaração de matricula e assinatura de um 

termo de compromisso em que eu me comprometo a entregar uma cópia com os 

resultados à Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização (EGPR) 

da Secretaria de Justiça. Todos os envolvidos foram acolhedores, se disponibilizaram para 

colaborar com a investigação e a viabilização de todas as necessidades.  

Durante as idas ao NUASF, fiz anotações em meu diário de campo, para que no 

processo de escrita textual, algumas apreensões pontuais, que causassem desconforto, 
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sentidas naqueles dias, pudessem contribuir e fazer parte; afim de tornar o trabalho mais 

pessoal e que pudesse trazer mais elementos informais, como por exemplo, o incomodo 

que eu sentia enquanto esperava pelas entrevistadas na Recepção e via o aglomerado de 

pessoas buscando assistência da Justiça e do Estado para as suas demandas, ex apenados 

a procura de formação para poderem se inserir no mercado de trabalho, mulheres tentando 

resolver situações complexas de seus familiares presos, jovens negros e pobres se 

deslocando até lá para assinarem algum tipo de ponto já que eles estavam usando 

tornozeleiras eletrônicas e uma infinidade de problemas sociais, decorrentes da violência 

e descaso político.  Para Góis (2005), o ser humano possui a capacidade de descobrir, 

perceber e transformar sua realidade, logo numa perspectiva da Psicologia Comunitária, 

há preocupação com categorias que visam a mudança social, acredito que a angústia que 

eu sentia ali, era uma angústia de desejar fazer algo, de contribuir com algo para mudar, 

para resistir. 

A construção dos dados começou pelos convites às mulheres, momento de 

dificuldade e gerador de angústia, uma vez que levei um mês até conseguir efetivar a 

primeira entrevista. Até esse momento, tive furos de encontros e muitas respostas de 

desinteresse das mulheres que ligávamos para fazer o convite. No entanto, após muita 

persistência conseguimos marcar as entrevistas. O foco das entrevistas foi o relato da 

situação de violência e os desdobramentos que engendraram delas e foi mediado pelo 

auxílio de um roteiro semiestruturado, com pontos norteadores, mas com um foco na 

narrativa delas, para que elas pudessem falar, também, de forma livre sobre os aspectos 

que foram definidos.  

Para Bruner (1997), uma narrativa não se trata apenas de um relato, nem somente 

historicidade, é um meio de usar a linguagem que ascende do particular, assim para 

entender o homem é importante considerar dois aspectos fundamentais: primeiro a 

necessidade de observar como as suas experiências e atos se moldam de acordo com seus 

estados intencionais, segundo é que os estados intencionais devem ser considerados a 

partir de suas relações e participação com os sistemas e símbolos da cultura (BRUNER, 

1997, p.39). Considero que as entrevistas foram muito ricas, que elas contemplaram os 

aspectos teóricos discutidos neste estudo, as mulheres conseguiram de alguma forma 

deixar emergir em suas palavras a forma como a violência contra as mulheres e o sistema 

social machista é estrutural, sobre como a pressão social para que sejam cumpridas 
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convenções dadas as mulheres ainda é algo forte, principalmente em cenários em que as 

condições de sustento são precárias.  

Jovchelovitch e Bauer (2002) afirmam que as narrativas são fontes ricas de 

indexação, pois elas mostram a experiência pessoal do pesquisado e são detalhadas nos 

acontecimentos das ações ditas, considera-se importante que, durante a entrevista 

narrativa, o pesquisador convoque e encoraje o entrevistado a falar sobre uma história de 

sua vida que tenha sido significativa para ele e para o contexto social 

(JOVCHELOVITCH, BAUER, 2002). Gibbs (2009), sobre a entrevista narrativa, ressalta 

que esta permite ao pesquisador uma compreensão dos modos como são construídas as 

identidades dos entrevistados, uma vez que se busca explorar a autobiografia dos 

participantes e dar voz aos narradores. Dessa forma, todas as entrevistas foram realizadas 

com auxílio de gravador, posteriormente transcritas e analisadas.  

Uma das dificuldades, e talvez o próprio objetivo, foi pedir para que elas falassem 

desses episódios de violência, como se não se trata de um convite simples, inicialmente 

elas se sentiram desconfortáveis, o que é altamente compreensível. Mas a medida em que 

as acolhia, ouvia com atenção, fazia pequenas pontuações para que elas falassem um 

pouco mais, isso de alguma maneira surtia efeitos naquela situação. No sentido de que, 

também considerei oportuno pensar aquelas vivências numa metodologia feminista de 

sororidade, era uma conversa entre mulheres, independentemente de qualquer coisa. Para 

Hooks (2018), feminista, negra e teórica que iniciou seus estudos e militância por volta 

da década de 70/80, essa atitude, que surgiu também neste período, trata-se de uma prática 

de comprometimento compartilhado e de lutar contra a injustiça patriarcal, é uma 

solidariedade política e poderosa entre as mulheres. 

2.5 A análise dos dados 

Após as transcrições das entrevistas narrativas deu-se início ao processo de 

sistematização das categorias. A sistematização e análise do material foram realizadas a 

partir de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) com auxílio do software ATLAS.ti 5.2. 

O ATLAS.ti é uma ferramenta tecnológica que possibilita a sistematização e 

categorização das informações apresentadas, dessa forma ele propõe uma melhor 

organização do material coletado. Assim, os dados (codes) serão selecionados 

manualmente, a partir de uma leitura prévia do material, e organizados em categorias 
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(quotations/quotes). Este reagrupamento de codes colaborou para a composição do 

delineamento da pesquisa a partir do uso deste software.  

Ao utilizar a mediação das análises através do ATLAS.ti, ocorreu uma divisão 

processual das etapas, em que num primeiro momento foram armazenados os dados e 

realizadas leituras exploratórias. Silva Junior e Leão (2018) ressaltam que esta é uma 

ferramenta que tema função de auxílio para o pesquisador quando este está no processo 

de organização da análise dos dados, portanto o software não faz a análise só. Em seguida, 

ocorreu a etapa de categorização e em seguida foram pensadas e articuladas que 

interações eram descritas nos dados. Essa análise sistemática potencializou a análise de 

conteúdo.  

Bardin (2011) afirma que a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações” (p.37) composta por três fases: pré-análise, a análise do 

material e o tratamento dos resultados com inferência e interpretação. Como modalidade 

de análise dos dados, essa etapa ocorreu por análise de temas, em que busquei identificá-

los pensando a relevância para os objetivos propostos, nesse sentido, esta foi uma etapa 

de através de diversas leituras do material, de categorização e análise relacional.  

Quando ocorre a transformação dos elementos coletados, sejam simbólicos ou 

materiais, em unidades de análise, dar-se-á a possibilidade de situar correlação entre 

estruturas semânticas, psicológicas e sociais (BARDIN, 2011). Esta técnica consiste em 

analisar um conjunto de instrumentos metodológicos, em diferentes fontes de conteúdo, 

que podem ser verbais ou não verbais, o que possibilitará à interpretação transitar entre o 

rigor objetivo e a produtividade da subjetividade (SILVA, FOSSÁ, 2017).  

Pontua-se uma das preocupações deste estudo foi para que não fosse realizada 

uma compreensão espontânea dos dados que obtidos, dessa forma, foi necessário que a 

pesquisadora tivesse uma atitude de vigilância crítica ao deparar-se com os dados 

(BARDIN, 2011). De acordo com Denzin e Lincoln: 

A combinação de várias práticas metodológicas, materiais empíricos, 
perspectivas de observações em um único estudo é melhor entendida, então, 
como uma estratégia que acrescenta rigor, abrangência, complexidade, riqueza 
e profundidade a qualquer pesquisa. (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.5) 

A partir das fases descritas por Bardin (2011) durante a análise de dados, foi 

possível encontrar as unidades temáticas necessárias aos objetivos definidos para esta 
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pesquisa como a Violência contra a mulher, Estigma, Vergonha, Humilhação, Apoio 

social e empoderamento.  

2.6 Compromisso social e ético da pesquisa 

A pesquisa qualitativa é constituída por aspectos éticos que vão além de somente 

questões burocráticas, dessa forma, esta pesquisa preocupou-se, também, com as 

mulheres envolvidas, em proporcionar às mesmas a construção de novos conhecimentos 

sobre suas realidades. Angrosino (2009) afirma que na interação aproximada, que o 

pesquisador constrói com os pesquisados, podem haver situações em que os pesquisados 

sejam inadvertidamente prejudicados, por isso preocupar-se com a conduta ética tornar-

se um elemento primordial durante todas as etapas de uma pesquisa, a fim de propor 

resguardar os sujeitos de técnicas e métodos intrusivos e sem o seu conhecimento prévio.  

Ao considerar a pesquisa uma prática social, que acarreta efeitos, os mais diversos, 

tanto no momento em que ocorrer como posterior a sua realização, é de extrema 

importância por parte da pesquisadora uma postura ética e empática frente à situação das 

mulheres participantes e investigadas. Nesse sentido, ao me propor ouvir e conhecer a 

realidade de mulheres vítimas de violência conjugal, em todas as suas formas, e apesar 

de, enquanto mulher já ter sido atravessada por um relacionamento abusivo, ouvir o que 

estas mulheres tinham para falar, ainda assim não era a mesma realidade, não era algo 

próprio quando considero as intersecções que nos distingui. Portanto, busquei realizar a 

pesquisa de forma comprometida com uma atitude empática, de acolhida, dialógica, livre 

de julgamento moral e numa ação respeitosa diante do que estava sendo apresentado, que 

chamarei de Sororidade.  

Para atender aos aspectos legais, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), através da 

Plataforma Brasil, CAEE: 91946418.0.0000.5054 (ANEXO A) resguardando os 

princípios e diretrizes da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016.  A todas as 

participantes foi solicitada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – T.C.L.E (Apêndice A), onde foram explicados os objetivos e finalidades da 

pesquisa, a metodologia aplicada, a não obrigatoriedade de participação, a garantia do 

sigilo das informações e do anonimato da informante, durante a realização da entrevista. 

Por fim, após a defesa da dissertação, pretende-se realizar a publicação do estudo 

no universo acadêmico através da submissão de artigos e apresentação de trabalhos em 
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eventos científicos, como, também, apresentar os dados à Coordenadoria Especial do 

Sistema Prisional – COESP, através do Núcleo de Assistência às Famílias de Pessoas 

Privadas de Liberdade – NUASF, à Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a 

Ressocialização (EGPR) da Secretaria de Justiça. Como também disponibilizá-la, na 

íntegra, ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, à Biblioteca do Centro de 

Humanidade da UFC e ao Núcleo de Psicologia Comunitária da UFC. Em relação às 

mulheres entrevistadas, será feita a proposta de uma devolutiva individual, devido elas 

residirem em espaços distintos. 
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3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER SOB A ÓTICA DOS FEMINISMOS 

 

A trajetória dos movimentos feministas ao longo dos anos tem direcionado ações 

de reflexão e intervenção com o objetivo de enfrentar e combater a violência contra as 

mulheres; ao longo dessa trajetória observa-se a complexidade dos paradigmas que fazem 

parte destes contextos, como machismo e dificuldades de efetivação das políticas de 

proteção, por exemplo. É verídico que houve conquistas, no entanto, ainda é alto o índice 

de mulheres violentadas que não conseguem acessar os serviços de proteção, e chegam a 

ser assassinadas. Trata-se de um cenário diversificado, onde algumas mulheres 

conseguem sair, denunciar, mas outras permanecem por uma série de questões específicas 

pontuadas pela literatura, como dependência financeira, afetiva, medo etc., bem como a 

violência encontrar-se estruturada em nossa sociedade. Nesse sentido, foi o interesse no 

processo de enfrentamento aos desafios e estigmas dessas mulheres, que corroboraram 

para a realização da pesquisa.  

Nesta análise, algumas categorias tornaram-se relevantes para uma abordagem 

conjunta, com o intuito de compreender como esse lugar de estigmatização se constrói e 

toma força no cotidiano das mulheres, promovendo exclusão. Guareschi (2014) nos relata 

que, para que a legitimação da exclusão ocorra, as vítimas encontram-se em um lugar de 

recipiente de pecado e marginalização, em que dentro de sistema neoliberal, as pessoas 

são individualmente responsabilizadas pelas suas situações de vulnerabilidade, nesse 

sentido, tal vítima torna-se o próprio excluído.  

Tornou-se relevante, para a construção deste capítulo, resgatar aspectos históricos 

que apontassem a construção das identidades sociais definidas para as mulheres e 

reconhecer que este lugar foi alicerçado, edificado e envolto pelo sistema de dominação 

patriarcal, ao qual colocou as mulheres em uma posição de subordinação e submissão 

masculina (SAFFIOTI, 2015). O patriarcado é um sistema onde a autoridade está centrada 

no patriarca, implica determinadas divisões sociais de trabalho, raça e gênero, e se 

fortalece num sentido ou estrutura fixas (MACHADO, 2000). À ideia de subalternidade, 

Spivak (2010) afirma que a mulher detém um lugar que não foi respeitado na gama de 

assuntos globais ao longo da história, no entanto, a mulher intelectual possui como 

missão, a tarefa, mesmo que reduzida, de não rejeitar qualquer perspectiva de floreio.  
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A história dos movimentos feministas foi um dos caminhos escolhidos para 

apropriar-se da dinâmica dos identidades sociais femininas e assimilar as relações que se 

organizaram ao longo dos anos, logo é uma categoria importante neste estudo, 

interpretada como modo de despatriarcalização do Estado, entendida como um 

movimento social e filosófico, que possibilita a conquista de direitos igualitários e 

equânimes entre homens e mulheres, participa ativamente da construção de políticas 

públicas e assume formas concretas na produção de efeitos consolidados na conjuntura 

social e política do país (BIROLI, 2018). Entende-se, portanto, que foi neste processo de 

força e união entre mulheres que se consolidaram mecanismos e práticas de proteção às 

mulheres.  

Destaca-se que ao longo do processo de fortalecimento de políticas públicas para 

o enfrentamento à violência contra as mulheres, o lugar social ao qual as mulheres estão 

localizadas, torna-se uma observação essencial. Portanto, concorda com a afirmativa de 

Hirata (2014) de que existe a necessidade de um olhar interseccional para as categorias 

sociais que permeiam o universo dessas mulheres e apontam indícios na diferenciação 

das estratégias que serão ou podem ser articuladas, uma vez que algumas mulheres podem 

localizar-se em posições menos privilegiadas que outras, como, por exemplo, dentro das 

análises das categorias de classe, raça e educação. 

A violência é outra categoria central a ser discutida neste capítulo. Martín-Baró 

(2017) afirma que essa, se expressa através de fenômenos onde o excesso de força está 

fortemente carregado de ideologias, enraizado na historicidade e apresenta relação direta 

com os interesses e as estruturas sociais. Para as estratégias de enfrentamento à violência, 

faz-se necessário a existência de um olhar multifacetado, amplo, dinâmico, pois ao 

compreendermos que ela está situada na história da humanidade, nas conquistas, nas 

formas de dominação, muitos de seus aspectos não são percebidos, enquanto violência, 

ou tornaram-se naturalizados, como a violência psicológica, por exemplo. Martín-Baró 

(2017) reforça a necessidade de a Psicologia pensar e descrever a violência a partir de 

uma problematização histórica, de forma a compreendê-la em seus aspectos macrossocial 

e microssocial em suas realidades cultural, política e econômica. Daí, entende-se que a 

violência contra a mulher é assimilada como uma forma de coibir e dominar as mulheres 

e que foi fortemente, ao longo do sistema patriarcal, usada.  

Dessa forma, as conquistas e efetivação dos serviços que representam as 

estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher, como Delegacias de 
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atendimento às mulheres, a Lei Maria da Penha, Casa abrigo, entre outros, podem ser 

problematizadas a partir do acesso e da consciência da história dos papéis definidos para 

as mulheres, das lutas dos movimentos feministas e de se pensar e identificar como estas 

ações se fixam no cotidiano das mulheres, na forma como são vivenciadas e sobre como 

a dinâmica de suas relações possibilita que haja uma apropriação e conscientização.  

Este capítulo é resultado das entrevistas realizadas com as mulheres participantes 

do estudo, portanto, do meu encontro com Teresa, Luana, Paula, Andressa e Stefany. 

Através destes encontros, pude conhecer parte das suas histórias de vida, como se 

desdobraram alguns episódios de violência, o enfrentamento à violência, aos estigmas 

produzidos na construção ou afastamento da Rede de apoio, bem como acontece o 

empoderamento destas mulheres.  

Incialmente, faço uma apresentação teórica sobre como os movimentos feministas 

foram organizados e questionaram os papéis sociais definidos para as mulheres ao logo 

da história, em seguida conceituo a violência e discuto como ela, numa perspectiva 

multifacetada, se expressa nas relações mulher-homem e apresento a Lei Maria da Penha 

como o um dispositivo que busca fomentar proteção para estas mulheres. 

3.1 Compreensão histórica dos movimentos feministas para o enfretamento a 
violência contra a mulher 

Falar sobre mulheres em situação de violência, ou que já vivenciaram relações 

abusivas é uma tarefa complexa, e que atravessa não somente a vida das mulheres a serem 

investigadas, mas também a vida da pesquisadora e de tantas outras mulheres que 

desconhecem o modo como essas relações ocorrem. É, também, uma possibilidade de 

reflexão sobre o quanto a violência contra a mulher ainda transita na maioria dos 

relacionamentos amorosos, não somente daquelas que realizaram denuncia de maus 

tratos, mas também, sobre o quanto libertar-se de relações desse tipo, demanda das 

mulheres uma energia emocional extremamente dolorosa e que neste processo de 

conscientização sobre o lugar de opressão e de idas e vindas com o parceiro, pode ocorrer 

perda de laços afetivos com amigos e familiares, julgamento moral pela escolha de 

manter-se na relação conjugal, ou como pontuado por Goffman (2013) na construção de 

estigmas, a imputação de atributos negativos, por exemplo, fraqueza e falta de amor 

próprio.  
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No entanto, o mais importante a ser destacado, é a possibilidade de proporcionar 

um espaço de fala para essas mulheres, espaço em que a reflexão sobre estas questões 

possam ser pensada a partir de suas falas e experiências (RIBEIRO, 2017). Ressaltando 

ainda que não é o intuito deste estudo, situar o homem agressor como o mau da história 

de vida dessas relações, visto que a violência é uma categoria estrutural e multifacetada, 

marcada por diversos níveis de determinação socio-histórica (MARTÍN-BARÓ, 2017).  

Para isso, toma-se como ponto de partida situar o campo de estudos e movimentos 

feministas para compreensão da categoria gênero, em que o recorte recairá sobre mulheres 

cis. E neste percurso, partir do pressuposto interseccional, para evidenciar a necessidade 

de que a apreensão e conhecimento sobre como as diferenças e desigualdades sociais se 

instituem na intersecção entre as categorias gênero, raça, classe, sexualidade e etnia. 

Assim, será possível elaborar uma noção sobre como as relações amorosas a serem 

analisadas, se constituem e se articulam, no cerne da violência, ao considerarmos a sua 

complexidade e o enfrentamento ao lugar de opressão para uma possibilidade de 

conscientização (FREIRE, 1980), de libertação do lugar de dor e fortalecimento da luta 

por direitos, através de suas experiências (HOOKS, 2017) e do empoderamento feminino 

como modo de fortalecimento (BERTH, 2018).  

A análise e entendimento da categoria gênero é uma trajetória que há muitos anos 

vêm sendo discutida por diversas áreas do saber, como Filosofia, Psicologia e Ciências 

Sociais (BUTLER, 2003). Para Bento (2014) não é uma categoria de fácil conceituação 

e as teorias feministas têm buscado incansavelmente promover diálogos, conceitos e 

principalmente problematizar a noção de que mulheres são aquelas que nascem com o 

sexo biológico. Essa apreensão da categoria gênero é importante e necessária, uma vez 

que para compreendermos os papéis sociais que se desdobram no cotidiano, faz-se 

importante apropriar-se da noção de poder, em que as relações e hierarquias sociais se 

organizam, onde percebe-se diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, o que 

pode provocar a opressão das mulheres; em que algumas teóricas feministas vão 

denominar como patriarcado ou política sexual (SAFFIOTI, 2015). Podemos observar no 

relato de Teresa, elementos que apontam sobre como nos relacionamentos afetivos entre 

homens e mulheres, essa situação de poder homem-mulher se organiza na execução de 

papéis sociais a serem cumpridos por cada um, quando seu companheiro, de acordo com 

a fala dela, reclama dos seus comportamentos nos afazeres domésticos:  
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Ah, isso não vai dar mais certo, não porque você não tá (...) não quer fazer 
nada em casa, as coisas (...) Aí domingo ele não ia atrás de alguma coisa, 
ficava relaxado. Porque teve mulher, mas não teve aquela obrigação de 
cuidar, de zelar, mas agora tá tendo (TERESA, entrevista individual) 

Nota-se que mesmo Teresa insatisfeita com a reclamação do seu companheiro 

com os afazeres domésticos, ela ao final diz que o seu papel é o de zelar por ele, que 

diferente de outros relacionamentos, ele agora tem uma mulher para cuidá-lo. Esta é uma 

situação que muitas vezes pode passar despercebida, visto que ocorre naturalização das 

funções ditas exclusivamente femininas, mas que para o movimento feminista, demarca 

uma de suas reivindicações que é igualdade entre gêneros. 

Biroli (2017) e Biroli e Miguel (2014) afirmam que a história do Feminismo pode 

ser compreendida em seu processo histórico, como um movimento político de luta não 

somente contra a opressão das mulheres, mas contra a opressão de outras minorias, que 

se organizam através da intersecção entre raça, classe e sexualidade; pode ainda ser vista 

como um modo de enfrentamento à violação de direitos humanos, como possibilidade de 

reflexão, análise e construção de caminhos que visam além de igualdade, a equidade entre 

os indivíduos. Nesse sentido, Ribeiro (2017), aponta outro aspecto a ser considerado pelo 

Feminismo, é a tomada de consciência de um outro que fala sobre um determinado lugar 

que não é seu. Existe aqui, de acordo com Berth (2018), um olhar colonizador que produz 

um saber que não é de quem vivência determinadas realidades, logo, se produz uma 

tendência a universalização do que é ser mulher, justifica-se aqui, mais uma vez, a 

necessidade de um olhar interseccional para analisar as desigualdades e opressões sociais. 

Na fala de Teresa, ela descreve o homem como sendo o detentor de poder, “é a natureza 

do homem não permite. O homem sempre tem que mandar, né? O homem sempre tem que 

mandar”  (TERESA, entrevista individual).  

Logo, pensar e sentir as questões de gênero são atos e fatos políticos de libertação. 

E articular tais perspectivas no campo acadêmico é possibilitar fortalecer e corroborar o 

processo social de fortalecimento dos movimentos feministas e enfrentamento à violência 

contra a mulher. Esta discussão no campo da Psicologia é uma tarefa importante e 

necessária para uma práxis que reconheça a importância da vivência que as mulheres se 

situam, principalmente, em espaços de vulnerabilidades como, por exemplo, violência, 

ausência de condições mínimas de sobrevivência, maternidade e trabalho.  

De acordo com Scott (1989) e Mayorga et al (2013) a categoria gênero passou a 

ser discutida por teóricas feministas americanas em meados dos anos 50/60. Nestes 
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estudos, a palavra gênero apresentava indicativos de rejeição ao determinante biológico 

que eram atribuídos às identidades sexuais de feminilidade e que estabeleciam definições 

normativas do que deveria ser considerado para homens e para mulheres, assim buscou-

se realizar perspectivas de pensamentos em que a oposição sexo/gênero não seria fator 

determinante para caracterizar o quê e como cada um desses sujeitos devem se apresentar 

socialmente.  

Destaca-se aqui, que questões como estas já vinham sendo discutidas por outras 

estudiosas, mas sem o uso do termo “gênero”. Ou seja, a luta pelos direitos das mulheres 

pode ser situada por volta do século XVIII com a obra de Mary Wollstonecraft intitulada 

Reinvindicação dos direitos da mulher. Wollstonecraft (1792/2016) aponta e critica o 

lugar de opressão vivido pelas mulheres do século XVIII, as ideias do Iluminismo, as 

mudanças no contexto capital e industrial na Inglaterra, relatando a importância de que 

às mulheres fossem dados o acesso à educação formal e a universalidade dos direitos. A 

autora coloca em xeque questões referentes a dualidade de gênero, onde homem e mulher 

possuem objetivos distintos na sociedade, em que às mulheres são ensinados costumes 

religiosos, domésticos e de docilidade. Wollstonecraft (ano) exclama em suas 

considerações: “Como nos insultam grosseiramente aqueles que assim nos aconselham a 

nos tornarmos dóceis animais domésticos” (WOLLSTONECRAFT, 1792/2016, p.40). 

Davis (2016) contextualiza e comenta que se compararmos a vida de casada de 

mulheres pobres ou de classe média do século XVIII com a vida dos escravos, ambos 

teriam as mesmas problemáticas e reinvindicações, mas sem o peso dos açoites que os 

escravos sofriam, ou seja, sem a dimensão da categoria raça, pois as mulheres não sentiam 

na pele o peso dos açoites e das correntes. É nesse ambiente que vários movimentos se 

organizaram como forma de transformação da realidade, como algumas conferências 

realizadas por mulheres, onde, em algumas, havia a frequência mínima do apoio 

masculino. Muitos desses eventos, inclusive, sofreram violentas críticas, ameaças e até a 

ausência de mulheres como forma de boicote, onde as mulheres eram proibidas por seu 

pais ou maridos de irem aos encontros. 

É importante relembrar que as condições das mulheres libertadas da escravidão 

nos Estados Unidos ainda não eram suficientes para uma real libertação, uma vez que 

seus lugares de trabalho permaneciam em espaços domésticos e o acesso à educação 

restrito. Nesta época, pouquíssimas mulheres negras conseguiram levar sua voz ao debate 

nas Conferências organizadas pelo movimento sufragista.  
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Um importante feminista e negra desta época foi Sojourner Truth (1797-1883) 

com seu famoso discurso “Ain´t I a women?” (E eu não sou uma mulher?)2, um discurso 

que revela que as ex-escravas não participavam do coletivo das reivindicações das 

sufragistas do século XVIII e XIX. Ribeiro (2017) acrescenta que este discurso já 

apontava para a tendência universalizante da categoria mulhe. Truth (1797-1883) poderia 

ser então compreendida como uma feminista da primeira onda do feminismo.  

O termo feminismo é empregado na literatura e nos movimentos de luta pelos 

direitos das mulheres, de acordo com Garcia (2018), somente por volta de 1911. Observa-

se que, até este momento, ainda não havia as ideias das desigualdades de gênero por uma 

leitura de classe e raça, mas de um feminismo na luta pelo sufrágio e uma forte crítica ao 

destino das mulheres. Havia aqui, de acordo com Ribeiro (2017), uma tendência a 

universalizar a categoria mulher, onde não se levava em conta as intersecções como raça, 

sexualidade e classe. 

Nogueira (2017) afirma que os feminismos são integrados e crescente nos  

diversos discursos sociais e políticos, onde ao longo dos anos diferentes abordagens 

surgiram, portanto, torna-se complexo demarcar e definir as diferenças existentes, mas 

por uma questão de facilidade, é comum usar a classificação de ondas para as diferenças 

teóricas e epistemológicas feministas. Não é consensual o uso do termo ‘ondas do 

feminismo’, por este trazer uma ideia de reducionismo quanto a complexidade dos temas, 

principalmente porque sempre existiram conflitos na teorização feminista (NOGUEIRA, 

2017). Logo, ocorre uma identificação de três ondas no movimento feminista. 

A primeira onda do movimento feminista, situa-se no meio do século XIX e vai 

até cerca dos anos 80. De acordo com Nogueira (2017), as questões centrais diziam 

                                                 
2 Discurso foi proferido por Sojourner Truth em 1851, como uma intervenção na Women’s Rights 
Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos: “Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de 
ajuda para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor 
lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de 
lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para 
meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. 
E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu 
tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e 
vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a 

não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?”. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-nao-
sou-uma-mulher-sojourner-truth/  
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respeito a emancipação das mulheres, em que fosse possível o pleno direito civil dado aos 

homens. O sufrágio, também, é uma reivindicação desta onda. 

É por volta dos anos 60, que se inicia o a segunda onda do movimento feminista. 

Pode-se demarcar a publicação de Simone de Beauvoir com o livro ‘O segundo sexo. 

Beauvoir (1949/2016) propõe uma reflexão sobre as experiências vivenciadas pelas 

mulheres e principalmente sobre o que é produzido para estas mulheres, assim, ela 

questionará o modo como eram naturalizados os papéis sociais distribuídos entre esta 

binaridade homem/mulher. Quando Beauvoir (1949/2016) cita sua mais que famosa frase 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (p.11) a filósofa coloca em xeque o 

determinante destino biológico para o qual as mulheres são encaminhadas. Importante 

ressaltar em seus estudos a fundação de uma categoria de Outro, em que a mulher teria 

sido constituída como um objeto que possui uma função, uma função dita pelo masculino 

e que a coloca em um lugar de subordinação, em que a ela será sempre vista pelo olhar 

do homem, para ela a dominação masculina ocorre porque no seio da família biológica, 

ocorre uma distribuição desigual de poder em que mulheres e crianças são dependentes 

dos homens. Na entrevista dada por Paula, observamos a forma como ela diz ter sido 

tratada pelos dois companheiros com que viveu: 

Aí, começou. Chegava em casa tarde, morrendo de fome, cheio de direito, 
entendeu? Não tava mais nem aí para mim, não queria coisa que ele fazia de 
almoçar fora, de ir para a praia, ele não queria mais sair de casa (...) porque 
assim na época do pai da minha filha eu achava que podia morrer por ele 
porque eu tirei com ele a minha virgindade porque eu tinha uma filha dele eu 
pensei que ele fosse mudar (PAULA, entrevista individual) 

Beauvoir (1949/2016) apresenta críticas ao modo de construção dos papéis sociais 

femininos, onde para as mulheres seriam dados carinhos, indulgências para lágrimas, não 

distanciamento do colo materno para constituírem-se como sujeitos e adultas, enquanto 

para os homens seria o inverso, desde a não permissão para chorar, não se olhar no espelho 

e libertar-se dos adultos para conquistar a aprovação de sua virilidade e independência. 

Beauvoir (1949/2016) apresenta contribuições importantíssimas sobre os papéis sociais 

atribuídos aos sexos, coloca em destaque a dualidade entre público e privado, entre as 

reflexões que expõe as esferas da política e da sociedade, critica o modo de educação 

dado às mulheres e seus papéis no seio da família: 

O homem acha-se ligado à coletividade, enquanto produtor e cidadão, por laços 
de uma solidariedade orgânica baseada na divisão do trabalho: o casal é uma 
pessoa social, definida pela família, a classe, o meio, a raça a que pertence, 
presa por laços de uma solidariedade mecânica aos grupos que se situam 
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socialmente de maneira análoga; a mulher é que é suscetível de encarná-lo com 
mais pureza: as relações profissionais do marido muitas vezes não coincidem 
com a afirmação de seu valor social; ao passo que a mulher, não solicitada por 
nenhum trabalho, pode confinar-se na convivência com seus pares; 
(BEAUVOIR, 1949/2016, p.331) 

Fernandes (2016) concorda e afirma que ao espírito dos homens foi dado um lugar 

de completude e inteligência, e para as mulheres o caráter espiritual estaria voltado para 

o emocional, logo, o homem representa “a essência da humanidade e da capacidade 

cognitiva, a mulher representa o ser inferior, conectado ao Eros, destinado às posições 

secundárias da sociedade” (FERNANDES, 2016, p.693), estes são pensamentos que 

demarcam o patriarcado e que colocam as mulheres em níveis subalternos e em posição 

de seres submissos. Ayres (2015) concorda com a afirmativa e acrescenta que existe “uma 

dívida corporificada nas mulheres – pelo trabalho reprodutivo não remunerado que 

realizam” (AYRES, 2015, p.468) quando inseridas na realidade capitalista. Em síntese, o 

que caracteriza a primeira onda do feminismo é a luta pelo sufrágio que ocorreu em 

diversos países. 

Essa é uma característica que percebemos no relato de Teresa. Quando eu 

perguntei se a relação dela com seu companheiro era atravessada por muitas discussões e 

conflitos, a mesma disse que somente quando ele começou a trabalhar num determinado 

lugar, foi que notou diferenças em seu comportamento e a partir daí desencadearam uma 

série de discussões entre o casal, na medida em que ele  foi tornando-se mais próximos 

de outros trabalhadores e estes julgavam a história de vida dela:  

Teresa: Ele começou a trabalhar, conseguiu um emprego. Ai tava diferente. Diferente 
porque (...) assim (...)eu pensei primeiro que era por causa de mulher, não teve traição 
da parte dele, nem da minha não. Mas era os amigos ficavam falando “ah, essa mulher 
já tem filho, não sei o que”, essas coisas que o homem fica, né? acha que tem que casar 
com a mulher moça, tem muito homem machista aí no meio do mundo, ne? Aí fica 
falando besteira, “nam, tem fulana alí que afim de ti”. Essas coisas (...) botando pilha, 
os amigos. Ai, “ei tem uma mulher bonita demais para tu”, aí a pessoa vai ficando com 
coisa na cabeça, mas fora o chifre né que a pessoa tudo pensa que é chifre, que é 
traição, né, no mundo de hoje. Aí eu disse para ele que não aceitava, que uma coisa 
que eu não aceito é traição.  

Pesquisadora: Você descobriu alguma traição? 

Teresa: Essas conversa, eu mesma tirava dele. Eu dizia “meu filho o que você 
tem? “Não nada não, os meninos brincando lá no serviço”. Trabalham tudo 
de peão, ficam puxando aquela conversa: “ooo, tua mulher, cadê tua mulher? 
Tua mulher tá num sei onde, e a tua?”. Conversando negócio de peãozada. Aí 
perguntaram “quem é a tua? Aí começaram aquelas piadas, que eu não tava 
em casa, eu tava onde? Tava na casa da minha menina, aí ficava aquela coisa 
chata, sendo besta, aquela coisa (...) “Não é porque os meninos ficam 
brincando, chamando a gente de corno”. Aí falei “macho, se tu for pela 
cabeça dos outros tu vai ficar é doido”. “Não é porque eu chego em casa as 
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coisas não tão feitas, tu tá na casa da tua filha”. Ficava aquela desconfiança. 
Ele desconfiando de mim e eu desconfiando dele.  

Teresa relata que as desconfianças de traição foi um outro elemento disparador de 

desconforto na relação, uma vez que esta foi uma primeira justificativa que ela pensou 

para a mudança de comportamento do companheiro, quando ele começou a trabalhar. No 

seguinte diálogo, ela nos traz isso:  

Pesquisadora: Como assim? 

Teresa: Porque assim ele não me levava para passear, não me levava para 
canto nenhum, não comprava as coisas dentro de casa, aí eu dizia que tava 
faltando as coisas em coisa “ah, tu compra”. Sabe (...), sempre botando a 
culpa um no outro. Aí começava a tomar a cerveja dele, eu ia lá chamar ele, 
“bora fí, para casa”. “Não, não vou agora não”. “Umbora meu fí, para casa, 
umbora”. “Não, não vou agora não”. Aí chegava em casa, nu lugar de se 
deitar, comer alguma coisa, ficava entrando e saindo. Para ir para casa de 
gente que eu não gosto. “Ah não posso, nem a roupa que eu tenho que vestir 
não posso escolher”. “Ah, mas você chega em casa, não fica em casa, já sai 
com os amigos”. “Ei tua mulher passa o dia em casa?” (...) os próprios 
amigos (...), é tão chato. E muito difícil se envolver com o ser humano hoje em 
dia. (TERESA, entrevista individual) 

É interessante notar-mos que esta fala é atravessada pela atribuição dos papéis 

sociais que foram construídos para as mulheres ao longo dos anos, tanto no que diz 

respeito aos afazeres domésticos quanto aos de comportamento social, bem como, sobre 

nas diferenças de formas como os papéis vão sendo assimilados. Sendo Teresa uma 

mulher que já viveu outros relacionamentos, saiu da casa dos pais cedo, é mãe de quatro 

filhos com homens distintos, a ela lhe é atribuido um lugar de discriminação e julgamento. 

É interessante destacar aqui, a fala de Stefany, que concorda com o que Teresa já havia 

apresentado: 

Um homem só é bom para você enquanto você tá ali do lado dele, no dia que 
ele arrumar outra lá fora, eles dão chute e não pensa que você vai passar 
necessidade, que você vai sofrer e morrer. Ele não pensa não. Homem é o 
bicho mais egoísta na face da terra, ele só pensa em si mesmo. Os homens são 
assim, porque quando você tá por cima trabalhando, se você não é casado ou 
se não, é porque você não tem experiência de vida ainda, mas o homem tando 
sem trabalhar, tando na pior, e você tando trabalhando, só doido não vê o 
comportamento das pessoas, dos homens. Tudo que você diz tá certo, até você 
se vendo que você não tá certa, mas ele diz que tá certa. Agora teja você 
trabalhando e ele trabalhando para você ver. Não tá nem aí que vai magoar, 
que vai lhe fazer algo para magoar. Quem tá certo é ele. Os homens são 
egoístas, porque eu acho que isso já vem da natureza mesmo. No meu caso, do 

meu marido, já vem de família (STEFANY, entrevista individual) 

Martin-Baró (1969), a esse tipo de situação de subalternidade das mulheres, 

afirma que enquanto as mulheres forem consideradas inferiores aos homens, não haverá 
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possibilidade destas relações serem positivas, uma vez que os matrimônios que são 

construídos em cima de uma sociedade com complexo de macho, dificilmente estas 

relações podem alcançar um nível humano, o que ele chama de amor autêntico. A fala de 

Stefany, traz também pistas que concordam com Martín-Baró, quando ela nos diz: 

Eu acho que cada pessoa tem um jeito de pensar diferente, é individual seu 
pensamento. Eu acho que existe gente que acontece isso e acaba perdoando. 
Tem várias pessoas que acha que uma agressão verbal (...) essas agressões, 
qualquer agressão ofende a pessoa. Mas eu vejo muita gente assim, que o 
marido agride, o marido mente, o marido sai, volta de manhã, e às vezes, não 
tá nem aí. O marido chegando para comprar as coisas de casa é que é o 
importante para ela. Já eu não tenho o pensamento assim. Eu acho que um 
casal para viver junto, ele precisa (...) tem que tá ao seu lado, tem que sair 
junto, tem que conversar. Então, eu acho que eu procuro uma pessoa, que ele 
seja uma pessoa que eu acho que talvez não chegar no mesmo ponto dele, né? 

(STEFANY, entrevista individual) 

Nogueira (2017) destaca que durante a segunda onda do movimento feminista, 

várias teorias eclodem no sentido de identificar quais eram as opressões das mulheres e 

quais seriam as ações necessárias para anular as desigualdades. Aqui é importante 

ressaltar que historicamente se vivenciava o período pós 1º e 2º Guerra Mundial. Nasce, 

neste cenário, o Feminismo Liberal, que buscava mudar as leis da época para o alcance 

da emancipação das mulheres. Bem como o feminismo Marxista, que centra no 

capitalismo como principal causador das opressões, em que as mulheres garantem a força 

de trabalho aos homens e garante a reprodução e os cuidados maternos (NOGUERA, 

2017). Surge o feminismo radical, que centra seu olhar na micropolítica do poder, 

destaca-se neste período, os grupos separatistas, bem como possuíam em seus objetivos 

a luta contra o patriarcado. Destaca-se, também, uma discussão mais visível sobre as 

questões de homossexualidade. Para Biroli (2017), a questão central desta luta foi a 

mudança de mentalidade e das práticas sociais divididas nas esferas públicas e privadas.  

A antropóloga Gayle Rubin se destaca neste período como uma das feministas a 

retomarem o termo gênero como uma categoria política para o feminismo, bem como 

critica o movimento contra a pornografia e de agressão às minorias sexuais (MAYORGA 

et al, 2013). Rubin em entrevista a Judith Butler, em agosto de 1994, se expressa de forma 

dialógica sobre as ideias centrais de suas pesquisas, em que se destaca o intenso interesse 

e atuação política gay e lésbica, com base em uma metodologia focada nos estudos sobre 

feminismo e homossexualismo masculino. Durante a segunda onda do feminismo, a partir 

da obra “The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex”, Rubin, de acordo 

com Mayorga et al. (2013), nesta obra analisa a subordinação das mulheres como uma 
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situação que se baseia em relações sociais produtoras de sexualidade e gênero; o sistema 

sexo/gênero seria para a estudiosa um sistema que institui normas e padrões de 

comportamentos masculinos e femininos.  

No Brasil, observamos o movimento da segunda onda do feminismo por volta da 

década de 70. Um período situado pela ditadura militar, que de acordo com Ribeiro (2014) 

é um momento de luta pela valorização do trabalho da mulher, de luta contra a violência 

sexual e um movimento que se organiza contra a ditadura instaurada no país. Ribeiro 

(2014) destaca ainda que é em 1975 que se forma o Movimento Feminista pela Anistia, 

formado, sobretudo, por professoras universitárias.  

A segunda onda do movimento feminista, a partir de Rubin, se propõem a politizar 

o termo gênero, de modo que nos convoca a pensar essa categoria como um disparador 

de desigualdade. Logo, pensar por este viés, é possível uma reflexão que corrobora com 

os movimentos que visam contribuir com a criação de novo horizontes de/na 

transformação social (MAYORGA et al., 2013). Biroli (2018) acrescenta ainda que são 

os papéis sociais, desempenhados por nós, que possuem relação direta com a divisão 

sexual do trabalho. Nesse sentido, esta divisão provoca a definição de papéis a serem 

cumpridos por homens e por mulheres e facilita hierarquização e a imposição de 

desigualdades de gênero, onde homens não podem cumprir atividades sociais atribuídas 

às mulheres e vice-versa. 

É durante a segunda onda do feminismo, que começa a emergir o movimento 

feminista negro, que passou a questionar as pautas das reivindicações, ao apontar que 

estas possuíam base nas necessidades de mulheres brancas e de classe média 

(NOGUEIRA, 2017). De acordo com Davis (2016), é durante o período de 

industrialização que algumas mulheres passaram a ter novas atribuições fora de casa, no 

entanto ainda sofriam com a inferiorização diante dos homens. Este novo espaço de 

trabalho fora de casa, novo uma vez que as mulheres já trabalhavam em suas casas, foi 

um gerador de contradições em relação aos papeis já estabelecidos socialmente para 

homens e mulheres.  

Interessante destacar a chamada da época sobre o ativismo feminista da então 

segunda onda, que dizia: “o pessoal é político” (DAVIS, 2018, p.100). Segundo Davis 

(2018), esta é uma das descobertas mais importantes do feminismo, esse convite a atuação 

política, a busca pelas reivindicações pessoais possui relação direta com a forma como as 
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instituições funcionam de modo hegemônico, e  nesse sentido, torna-se necessário 

combater esse modelo de produção, em busca de liberdade, em que o político é 

reproduzido pela intervenção do que é pessoal.  

Os movimentos feministas vêm, ao longo dos anos, buscando estabelecer, no 

cotidiano social, relações de igualdade e equidade entre homens e mulheres. Uma vez 

que, no interim destas relações, observam-se hierarquias de gênero, classe e raça que 

reverberam em espaços produtores de ganhos e perdas e de identidade. Para Biroli (2018), 

os papéis sociais desempenhados por nós possuem relação direta com a divisão sexual do 

trabalho. Nesse sentido, esta divisão provoca a definição de papéis a serem cumpridos 

por homens e por mulheres e facilita a imposição de desigualdades de gênero, onde 

homens não podem cumprir atividades atribuídas às mulheres e vice-versa. 

Mayorga (2013) convoca-nos à reflexão de que devem ser consideradas as 

especificidades e diferenças existentes entre as próprias mulheres, onde, em meio ao 

antagonismo das diferenças no campo das discussões feministas, podem emergir relações 

de poder, o chamado olhar interseccional. Assim, é importante que haja respeito quanto 

à construção de sujeitos plurais, que pensam e sentem com suas próprias formas de 

apreenderem as relações. Ainda de acordo com a autora “é necessário construir um 

feminismo que não se pretenda universal/universalizante, mas sim que reconheça os 

diferentes feminismos” (MAYORGA, 2013, p.479).  

No movimento da segunda onda do feminismo no Brasil, a pesquisadora Heleieth 

Saffioti se destaca como uma das primeiras mulheres no país a escrever um livro 

acadêmico com o tema da condição da mulher na sociedade. Um dos temas abordado por 

ela trata-se do patriarcado, definido como uma forma de expressar o poder político 

(SAFFIOTI, 2015). No relato de Andressa, diferente das demais participantes da 

pesquisa, notamos uma tentativa de mudança de paradigma no seu comportamento social 

e de desnaturalizar a subordinação aos homens, o que vai de desencontro aos papéis 

determinados para as mulheres, quando ela me contou por que e como ocorreu a violência: 

Lembro! Eu faço é rir da arrumação. Foi porque (...) eu acho que casamento 
em si, vira rotina. Aí virou rotina. Ele trabalhava, chegava, dormia. E mesmo 
assim, deixava eu sair, pros forrós, pros cantos. Aí, né? Acontece o que é de 
se acontecer, né? Que hoje em dia você não tem ciúme, você deixa eu sair, não 
sai comigo (...) Aí aconteceu (...) passei foi tempo até descobrir. No carnaval 
ele descobriu. (Traição). No carnaval. Começo de carnaval, eu acho. Nesse 
tempo o carnaval era sexta. Não, foi quinta. Foi logo numa véspera de 
Carnaval. Aí passou quinta, sexta (...) no sábado ele bebeu e foi me fazer medo, 
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né? Na minha frente da minha casa, no portão. Menina, eu não sei como ele 
(...) até hoje eu fico para pensar como foi, que uma porta com cadeado, ele se 
cortou todinho e ele entrou. Aí, tu sabe, casa de pobre, deu um chute a janela 
abriu. Aí as meninas tavam tudo dormindo comigo. Só que antes de quebrar, 
ele chamou. Só que eu não ia abrir, né? (ANDRESSA, entrevista individual). 

Neste sistema, prevalece a dominação do homem sobre as mulheres e sobre as 

estruturas sociais, que estão além de uma posição civil, mas que atingem os limites do 

que é privado, ou seja, do público e do Estado. É importante refletir nesse sentido, sobre 

a naturalização dos costumes e crenças que este sistema reproduz no cotidiano. Tendo em 

vista que muitas destas manifestações reverberam de modo negativo e provocam as 

desigualdades de gênero. Saffioti (2015) propõe que para ocorrer avanço nas discussões 

feministas, estas se distanciem do esquema patriarcal de pensamento para aperfeiçoar 

suas teorias e desnaturalizar a dominação-exploração que este sistema produz. Quando 

apontamos a questão dominação-exploração, referimo-nos principalmente à 

subordinação das mulheres às condições pré-estabelecidas no que se refere as suas 

condutas, comportamentos, bem como às condições políticas e trabalhistas. 

Bento (2014) analisa que com as conquistas de alguns direitos e a 

institucionalização do feminismo, após a primeira e segunda onda, outras categorias de 

análise emergem, categorias que surgem a partir de uma perspectiva de concepção de 

poder e construção de identidades de gênero. Assim, em meados dos anos 90, fim dos 

anos 80, observa-se a terceira onda do feminismo, conhecida por pós-feminismo, em que, 

segundo Nogueira (2017), eclodiram críticas pois-estruturalistas e pós-modernas e 

tensionavam a abertura a diversidade e a pluralidade que se mostrava ausente durante a 

segunda onda. Bento (2014) afirma que nesse momento surge a necessidade de 

desconstruir a ideia de mulher universal e realizar uma busca analítica para a categoria 

gênero a partir de um olhar sobre:  

as classes sociais, nas nacionalidades, nas religiosidades, nas etnias e nas 
orientações sexuais os aportes necessários para desnaturalizar e dessencializar 
a categoria mulher, que se multiplica, fragmenta-se em negras analfabetas, 
brancas conservadoras, negras racistas, ciganas camponesas, imigrantes 
(BENTO, 2014, p. 87). 

No cenário acadêmico, essas questões de gênero ganham força nas pesquisas da 

época. E estudiosas como Judith Butler e Joan Scott reforçam estes estudos, na 

perspectiva de considerar a categoria gênero como algo muito mais amplo que somente o 

uso do termo mulher para apontar desigualdades e opressões, além de trazer neste 

discurso, a possibilidade de fala e reflexão sobre gays, lésbicas e trans. Principalmente na 
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concordância em que, parafraseando Simone de Beauvoir (ano), “Ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher” (p.11), a ideia de não pensar gênero como uma condição biológica, mas 

sobre como cada indivíduo se reconhece e se constrói. Ou como indica Butler (2003) 

pensar gênero é pensar em performance e questionar a binaridade dos sexos feminino e 

masculino. Nogueira (2017) acrescenta que neste campo da terceira onda, enfatiza-se a 

problematização de concepções essencialista, da questão feminino/feminismo. Portanto, 

a partir da terceira onda, é possível adotar um posicionamento feminista crítico e que não 

abdica da materialidade.  

Esse resgate histórico é necessário para a compreensão desta pesquisa, uma vez 

que situa o modo como os papéis sociais foram se organizando, o modo como a sociedade, 

com base em um sistema heteronormativo e patriarcal, estruturou tais condições impostas 

às mulheres e principalmente sobre como os direitos das mulheres foram sendo 

conquistados, embora ainda tenhamos um percurso a conquistar pela frente.  

E é nesse sentido, nessa questão de ainda ocorrerem situações de violação de 

direitos, que emerge nos anos 2000, o que algumas autoras vão chamar de quarta onda 

do feminismo. Em uma pesquisa de mestrado, Rocha (2017) faz um estudo sobre as 

características da 4ª onda e atribui a ela a veiculação dos movimentos sociais ao uso da 

tecnologia, das redes sociais por ativistas e blogueiras, como forma de tornar visível a 

reincidência de cenas de assédios em metros ou ônibus; estupro em sala de aula; 

divulgação de imagens sem autorização, e também pela possibilidade de usar estas 

tecnologias como um disparador e ampliador do debate em torno das conquistas das 

mulheres e enfrentamento a violação. Rocha (2017) acrescenta ainda que este movimento 

se apropria da interseccionalidade para ampliar relações e que as postagens que são 

divulgadas on line, tomam espaços físicos posteriormente. Na tabela 3 abaixo, 

destacamos os principais temas abordados em cada uma das ondas do feminismo e os 

temas principais abordados em cada época: 

Tabela 3: As ondas dos Movimentos Feministas 

ONDAS ASSUNTOS EM DEBATE PERÍODO CHAMADAS TEMÁTICAS 

1ª 

ONDA 

- Luta pelos direitos civis 

- Sufrágio  

- Meio do 

século XIX 

aos Anos 

60 

“Ninguém nasce mulher: Torna-

se mulher” 
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2ª 

ONDA 

- Direito ao prazer sexual 

- Valorização do trabalho das mulheres 

- Feminismo Radical 

Anos 60/70 “O pessoal é político” 

3ª 

ONDA 

- Micropliticas sociais 

- Intersecção  raça, gênero e classe 

- Gênero e performance 

- Direito ao aborto 

Anos 80/90 “We Can Do It!” (Nós podemos 
fazer isso!) 

4ª 

ONDA 

- Ciberfeministas 

- Ativismo on line 

- Reindicação dos direitos conquistados 

pelas ondas anteriores 

- Intersecção raça, gênero e classe 

Anos 2000 “Nenhuma a menos” 

Fonte: Elaboração própria 

Embora estas etapas estejam descritas em contextos distintos, algumas causas 

feministas continuam atuais, pois elas ainda ocorrem em todo o mundo, Garcia (2015) 

acrescenta que a maior reivindicação dos feminismos é a liberdade das mulheres 

definirem por si mesma sua identidade ao invés de esta ser definida pelo homens com o 

qual convivem ou pela cultura, Garcia (2015) apresenta então, algumas correntes 

contemporâneas, descritas no quadro a seguir: 

Tabela 4: Correntes contemporâneas dos Feminismos 

Feminismo da 
Diferença 

Reivindica a igualdade entre homens 
e mulheres, mas não a igualdade com 
os homens, pois isto implicaria 
aceitar o modelo masculino. 

Luce Iriragay é a pioneira deste 
feminismo 

Feminismo 
Cultural 

Busca conquistar a autonomia 
cultural com base na resistência 
inspirada em valores alternativos 
como a não violência, não 
competição... 

Este feminismo abre espaço para o 
feminismo cultural norte-americano. 
Destaca-se aqui a criação do conceito 
“sororidade”, algo como irmandade entre 
mulheres. 

Feminismo 
Essencialista 

O lesbianismo seria a única 
alternativa de não contaminação com 
o universo masculino. 

Aqui surge o Ecofeminismo de Mary 
Daly. 

Feminismo 
Institucional 

Nasce a partir dos documentos que 
possibilitam o acesso das mulheres 
às políticas públicas, aos cargos 
políticos. 

Situar a mulher dentro do sistema social  
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Fonte: Elaboração própria 

Garcia (2015) ressalta e chama atenção para o fato de que em todas as correntes 

do feminismo, com todas as diferenças em seus aspectos, existe um objetivo que une 

todas elas, que é tornar real o fato de que os direitos das mulheres são direitos humanos. 

Logo, romper com os determinantes sociais pré-estabelecidos para as mulheres, torna-se 

uma luta constante, muitas vezes marcadas por atos de violência.  

A partir dessas ideias apresentadas, sobre como os movimentos feministas se 

organizaram em prol da busca dos direitos das mulheres e do enfrentamento às formas de 

violência, apresentarei no próximo tópico o conceito complexo e multifacetado da 

violência, bem como ela se estrutura nos diversos contextos sociais. 

3.2 Violência: olhar psicossocial e definição de um conceito complexo. 

A temática violência é bastante complexa, mais ainda porque ela se encontra 

estruturada em todos os contextos, espaços e hierarquias. É possível observar a sua 

atuação e reprodução, tanto nos grupos opressores quanto nos grupos oprimidos, sejam 

eles para fins políticos, econômicos, sociais ou mesmo de denúncias no cotidiano das 

relações. Logo é importante pensar a violência como algo que está em nosso convívio e, 

portanto, passível de naturalização. Assim como o gênero, a violência precisa ser pensada 

a partir do contexto no qual encontra-se inserido. Nesse sentido, o marco inicial para 

compreender a violência é a necessidade de reconhecimento de sua complexidade, onde 

ela se concretiza a partir de múltiplas formas, permeado de diversos níveis de 

significados, de efeitos históricos e qualitativamente diferentes (LEÃO, 2009). 

Neste tópico, proponho pensar a violência a partir dos estudos de Ignácio Martín-

Baró, pois concordo com Lacerda Jr. e Guzzo (2011) ao afirmarem que o resgate crítico 

da obra de Martín-Baró apresenta três elementos importantes em suas análises: “o resgate 

da crítica Marxista; o resgate da realidade, como ponto de partida e de chegada e a 

libertação, como fim e projeto histórico das massas” (LACERDA JR.; GUZZO, 2011, p. 

19), elementos importantes para uma compreensão que leva em conta diversos aspectos. 

Martín-Baró preocupou-se durante sua trajetória em pensar, analisar, criticar e denunciar 

as estruturas sociais e políticas, que causavam opressão, preocupou-se com as minorias, 

com a pobreza e deteve-se a temáticas como fatalismo, machismo, a mulher e a família, 

violência e guerra, entre outros.  
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Ao reconhecer a complexidade do que é analisar a violência, aponta-se a 

necessidade de observar que seus determinantes derivam da estrutura social no contexto 

social no qual encontra-se inserida, portanto, é produzida.  

A análise histórica da violência social permite contemplar a abertura humana 
para a violência e a agressão; seu contexto social, definido pela luta de classes; 
suas causas imediatas ou precipitadoras e sua institucionalização e elaboração 
social, bem como o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, que vai 
acontecendo nesse ambiente de desordem estabelecido pelos processos de 
socialização e modelos violentos. (LEÃO, 2009, p.1). 

Para Martín-Baró (1997), esta consideração pode ser explicada porque existe um 

privilegiamento do bem individual acima do coletivo, que possibilita a violência e a 

agressão, como forma de satisfação pessoal. Para o autor, a violência se mantém através 

dos interesses de classe, privilegia um grupo hegemônico que irá se organizar de acordo 

com seus interesses. Martins e Lacerda Jr. (2014) afirmam que existem poucos estudos 

no Brasil que fazem o uso das obras de Martín-Baró, de acordo com os autores, o teórico 

realizou inúmeros estudos sobre a categoria violência, mas existe um desconhecimento 

sobre a maioria de suas obras, bem como textos traduzidos para o português.  

Nos textos em espanhol e nos poucos traduzidos para o português, observa-se que 

a violência e a guerra são temáticas centrais na obra de Martín-Baró. Durante muitos anos, 

ele conviveu em El-Salvador, e vivenciou contexto de guerra. Neste espaço, o estudioso 

pode realizar, a partir da inserção nesta realidade, uma problematização sobre o papel do 

psicólogo social. O autor considerava equivocado o uso de teorias estrangeiras numa 

realidade totalmente distinta, em que o ponto de vista epistemológico estava de acordo 

com o olhar do colonizador e opressor e que as questões que eram pensadas não 

correspondiam as reais necessidades da américa-latina (MARTÍ-BARÓ, 2017). Martins 

e Lacerda Jr. (2014) ressaltam que é neste processo de questionamento dessas teorias que 

Martín-Baró propõem uma Psicologia da Libertação, com o objetivo de propor a práxis 

psicológica orientada em um viés transformador da realidade social. 

Martins e Lacerda Jr. (2014) destacam que durante a tentativa de conceituar a 

categoria violência, Martín-Baró vivenciou três momentos diversos nesta trajetória: 

primeiro a tentativa de teorizar o conceito em diferentes momentos; a segunda foi a 

sintetização dos efeitos psicossociais que eram produzidos pela violência e a terceira 

visava apresentar os aspectos da violência na guerra salvadorenha. 
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Nesse processo, é somente em 1980 que Martín-Baró propõem realmente uma 

concepção psicossocial de violência, em que ele se debruça sobre as concepções históricas 

de violência, na criticidade aos modelos dominantes e ao criticar o uso do de algumas 

correntes psicológicas que apontavam a violência como uma característica inata do 

homem (MARTIN-BARÓ, 2003). O autor considera a necessidade de olhar e perceber a 

violência em um movimento dialético no contexto social, portanto, trata-se de uma 

construção socio-histórica, produto de relações sociais em que seus interesses denotam 

marcos estruturais nos diversos conflitos de classe (MARTIN-BARÓ, 2003).  

Em sua perspectiva, Martín-Baró (2017) afirma que a violência se distingue 

através de três níveis: criminal, bélico ou repressivo, apresentando para estes, três 

pressupostos construtivos: 

O primeiro pressuposto é o de que há múltiplas formas de violência e entre elas 
podem existir diferenças muito importantes. O segundo pressuposto é de que 
a violência tem um caráter histórico e é impossível compreendê-la fora do 
contexto social em que é produzido. O último pressuposto é o de que a 
violência tem um peso autônomo que dinamiza e, uma vez colocado em 
marcha, não basta conhecer suas raízes originais para detê-la. (MARTÍN-
BARÓ, 2017, p.235).  

Ao ponderar tais postulados, o autor considera que esta categoria é constituída de: 

um fundo ideológico, de um contexto possibilitador e da equação pessoal de quem 

perpetua a violência. Diante destes mecanismos, a violência, uma vez institucionalizada 

como forma de estabelecer o poder do homem sobre o homem, encontra neste lugar apoio 

e sentido, ou seja, legitimidade. Assim, posso afirmar que a violência é uma categoria 

estrutural, em que diversos fatores sociais se articulam entre si, de modo que se organiza 

uma estrutura hierárquica de poder nas relações de gênero, classe, raça e etnia. No 

próximo tópico, faço uma apresentação da Lei Maria da Penha, um dispositivo criado 

para coibir a violência e proteger as mulheres, bem como, serão elencados quais as formas 

que a violência contra a mulher se expressa em seus cotidianos. 

3.3 A Lei Maria da Penha: importante dispositivo de enfrentamento à violência 
contra a mulher 

Resultado da trajetória de lutas constantes realizadas por feministas e ativistas 

com apoio do Estado, em busca de fomentar segurança e proteção aos direitos das 

mulheres, foi instituída no Brasil, em 07 de agosto de 2006, a Lei Nº 11.340, 

popularmente conhecida como a “Lei Maria da Penha” (LMP), são 13 anos de atuação e 

trajetória. Esta lei foi criada como um mecanismo jurídico para coibir a violência contra 
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a mulher e tornar concretas as ações de proteção e enfrentamento, no entanto, ainda é 

perceptível a fragilidade de seu alcance e de suas diretrizes. De acordo com Pasinato 

(2010) e Santos (2010), a LMP surgiu como um dos objetivos do Pacto de Enfrentamento 

à Violência contra a mulher durante o governo Lula. Campos (2013), ao levantar dados 

de uma pesquisa realizada no ano de 2010, quatro anos após a instituição da Lei Maria da 

Penha, aponta que mesmo ela sendo um marco referência no enfrentamento à violência 

doméstica contra a mulher no Brasil, ainda assim os dados de subnotificação são 

crescentes. 

No capítulo dois, da Lei Nº 11.340, são apresentadas cinco formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, a 

violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral (BRASIL, 2006). Abaixo, 

com base no documento oficial, apresento a figura 01, especificando como esses tipos de 

violência são considerados: 

Figura 01: Especificidades da Lei Maria da Penha. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

De acordo com as descrições da figura e da análise das entrevistas, todas as formas 

de violência, descritas na Lei Maria da Penha, foram encontradas nos relatos das 

entrevistadas. Quando perguntei às mesmas como foram os atos de violência, houve um 
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certo tensionamento ou constrangimento. Como se tratou de um convite a falar sobre 

lembranças de dor e trauma, algumas delas se emocionaram e preferiram ser suscintas nas 

descrições. No relato de Paula, a exposição da cena foi bastante complexa, e trouxe 

elementos interessantes para pensar a violência contra a mulher e a violência intrafamiliar, 

em que muitas vezes se expande aos filhos, Paula nos diz: 

Aí ele deu dois tapas na minha cara, e a minha filha viu. Na hora que a minha 
filha viu, ela foi para cima dele. Ela tem 18 anos, mas só que ela tinha 17. E 
ele pegou ela assim (fez um gesto com as mãos) e jogou ela, para ela sair, 
entendeu? Então assim, para minha filha ele fazer isso com ela, foi (...) E aí, 
no que ela vinha e pegava ele, ele jogava ela e quando vinha me jogava. E 
ficou jogando nos duas, porque ele tem mais força que nas duas juntas (...) 
Porque aí ela dizia “vai embora” e ele dizia “sai rapariga” com ela. “é duas 
raparigas, vocês duas, num sei o que, nenhuma presta”. (PAULA, entrevista 
individual)  

A violência nesse caso de Paula, é situada enquanto violência psicológica, moral 

e física, chegando ainda até sua filha, na época menor de 18 anos, foi uma situação narrada 

por ela bastante constrangedora, em que ela segurou o choro na medida que me falava. 

No caso de Teresa, quando a agressão física aconteceu, ela estava tentando se defender 

das agressões psicológicas que já vinham ocorrendo há alguns dias, situações 

desconfortáveis dentro do relacionamento: 

Foi assim, a história se agravou mais por causa disso, aí esse discursão 
bestinha. “Ah, isso não vai dar mais certo, não porque você não tá... não quer 
fazer nada em casa, as coisas”. “Não, mas você também não tá dentro de 
casa”. “Teresa isso é hora de você chegar em casa? Eu não posso beber, 
trabalho” aí passou, nessa discussão (...) eu empurrei ele, dei nele. Eu bati 
nele. Um tapa mesmo, daquele de estralar mesmo. Aí ele começou me 
agredindo, que não era homem para essas coisas, ele tacou o ventilador na 
minha cabeça. Aí eu comecei a sangrar, ele falou um monte de coisa, um monte 
de besteira para mim. Aí eu comecei a chorar. “Eu vou sair, se você melhorar, 
se você quiser ir para casa da sua filha você vá”. Aí eu fiquei calada. No 
mesmo dia eu liguei para polícia. Foi bem rápido. Ele saiu. Depois ele voltou, 
se deitou, dizendo “não se acalme, pare com isso”, e eu dizendo que meu 
ouvido tava doendo, tive escoriação na cabeça, eu não tô passando bem, me 
leve para UPA. Tu tá é de lundum, essas coisas. E eu dizendo “eu não tô me 
sentindo bem, eu não tô brincando, isso que você fez não se faz”. Ele tava tão 
bebo que só depois teve noção, depois foi ver meu estado que eu tava. 
(TERESA, entrevista individual) 

Para a Estratégia e Plano de Ação sobre o Fortalecimento do Sistema de Saúde 

para abordar à Violência contra as Mulheres 2015-2025 (OMS, 2015), a violência contra 

a mulher pode se expressar por: violência física, sexual e emocional, estupro e coerção 

sexual, tráfico, feminicídio e formas culturalmente específicas, tais como a mutilação 

genital feminina e o casamento precoce e forçado. E esta violência se expressa em 

diversos níveis e contextos, seja público ou privado, onde a violência cometida pelo 
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parceiro é a mais comumente observada, o que não anula as demais manifestações de 

violência na vida das mulheres. 

Vivenciar um relacionamento atravessado por violência é uma experiência que 

além de toda a complexidade de entendimento de como essa dimensão está envolta nas 

relações de poder homem-mulher, acarreta graves prejuízos na vida psíquica destas 

mulheres. Barbosa, Dimenstain e Leite (2014), apontam que existem dificuldades dos 

profissionais de saúde no acolhimento de mulheres vítimas de violência, os autores 

apresentam a necessidade de atendimentos especializados, a instituição de protocolos ou 

entrevistas mais diretivas que possam contemplar a temática da violência, de modo que 

seja possível abordar a dimensão subjetiva de cada mulher.  

Becker Vieira et al (2013) concordam com esta perspectiva ao sinalizarem que no 

ato de denúncia de violência, é necessário que as instituições reconheçam as demandas 

do público como uma dimensão humana e social, uma vez que o ato de denunciar remete 

a expectativa de suprir as necessidades assistenciais e de justiça das vítimas de violência. 

Percebemos que são muitas as limitações a serem encaradas no processo de 

enfrentamento à violência contra a mulher, e essas ações atravessam os aspectos 

estruturais da violência, que se encontra organizada de modo multifacetado nas relações 

institucionais, sociais, políticas e subjetivas. 

Quando Stefany relata o dia em que houve a agressão física, ela aponta alguns 

elementos importantes de serem destacados: 

Como eu te disse, dessa vez que nós discutimos, nós briguemos, que nós se 
agredimos, já vinha três dias antes (...) uma semana antes, foi no começo da 
semana, já não vinha (...) já vinha confusão que ele ficou em cima de mim lá 
na casa onde eu trabalhava lá, que eu fazia comida. Ele trabalha em parte de 
pedreiro, e ele tinha umas quitinetes lá, reformando pro patrão dele. A gente 
passou mais de um ano lá, quase dois anos lá. Ele faz peleite e bota o pessoal 
para trabalhar e eu fazia o almoço pro pessoal. Então, uma semana antes nós 
já tinha discutido, que ele foi em cima de mim, querendo me agredir, porque 
eu tando certa, e ele não admite que eu tava, que eu tava certa. A confusão foi 
porque o (...) em conversa o amigo dele deixou sair “ei aquele menino tá é 
grande, né? Menino lá da ex do teu marido. Quando nós fomos fazer a reforma 
lá, o bichim já é desse tamanho já, bem grandão. Tem quantos anos ele?”. Aí 
me subiu os nervos, que eu saiba ele não anda lá, que eu saiba ele não tem 
contato. Aí eu perguntei “o quê que vocês foram ver lá?”. “No dia da reforma 
lá, nós fomos fazer a reforma, o salão de costura lá”. Aí eu fui perguntar para 
ele, ele negou para mim. Então, como é que uma pessoa vai tirar uma coisa 
da cabeça? Aí é engraçado, eu disse, se foi na época que eu tava trabalhando, 
enquanto eu saia bem cedinho para trabalhar e volto 7horas da noite, 8horas, 
às vezes fazia extra, a pessoa tá fazendo as coisas escondido de você. Isso não 
é justo! Então isso, já veio uma mágoa, já dentro da gente. Aí o pessoal disse 
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que ... eu acho que uma pessoa pode superar. Mas totalmente não supera não. 

A pessoa supera. (STEFANY, entrevista individual) 

Observa-se que na tentativa de esclarecer uma história, de saber sobre uma 

possível situação que causava desconforto, Stefany foi agredida. Ela não quis dar detalhes 

de como foi a agressão física, o que é compreensível, mas ela acrescenta em seu discurso 

uma frase interessante como condição de não efetuar a ligação para Polícia e denunciar a 

agressão, quando diz “ó, eu lhe dou um murro também no seu olho, ai pronto, ai eu não 

denuncio você” (STEFANY, entrevista individual.). 

Outro fator que podemos destacar diante destes dois relatos é que as discussões 

verbais, com caráter de humilhação e rebaixamento expostos pelos companheiros de 

Teresa e Stefany, não foram consideradas atos de violência, uma característica bastante 

comum encontrada na literatura que envolve este tema. No caso da entrevista de 

Andressa, ela foi a que relatou maior apropriação sobre as formas de violência, quando 

ligou para a Polícia no dia em que seu companheiro chegou gritando em sua casa e dando 

chutes no portão “Aí, no sábado ele bebeu e foi lá. Aí chamou, eu disse que não ia abrir 

o portão. E ele entrou. Deu um chute. Ficou me fazendo medo” (ANDRESSA, E.I.). As 

entrevistadas não deixam claro as suas motivações de só chegarem a denúncia quando a 

violência se estende ao ato físico, no entanto, quando Teresa diz “eu tenho paciência com 

ele, tenho paciência com ele até demais” podemos encontrar pistas sobre o quanto as 

mulheres são atribuídas do papel de generosidade e manutenção e regulação dos 

desconfortos que chegam.  

Como expressão de uma vida atravessada pela realidade de violência, da privação 

de proteção, da complexidade e fragilidade dos laços familiares e sociais, inclusive da 

expulsão de casa, quando ainda adolescente, temos na narrativa de Teresa: 

Já aconteceu muita coisa na minha vida e eu não esperava passar por isso 
(Violência), mas já que eu passei. Já que passei por isso, tiro como lição, 
aprendizado. E como exemplo para outras mulheres (...) com 12 anos eu sai 
de casa para morar na casa da minha tia e com 15 anos eu fui para São Paulo, 
quando eu voltei, eu engravidei, casei, aí meu pai me deu uma casa para morar 
(...) porque eu era muito rebelde, eu saí de casa. Eu sempre fui uma criança 
muito diferente, acho que eu era um pouquinho além do meu tempo, minha 
mãe não aceitava, minha família não aceitava, eu sempre gostei de namorar. 
Namorar, passear, essas coisas de adolescente, só que naquela época de 80 
era uma coisa muito. Hoje em dia não, hoje em dia já tá bem evoluído, hoje 
em dia. Mas naquele tempo era muito rígido. Eu fui criada numa família muito 
rígida. (TERESA, entrevista individual) 
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Teresa relata que vivenciou três casamentos antes da relação atual, onde no 

primeiro casamento, teria sido obrigada pelos pais a casar, por ter engravidado aos 15 

anos de idade, com o segundo casamento conviveu por sete anos, o terceiro casamento 

durou 12 anos, tendo sido finalizado porque o companheiro faleceu, e a relação atual têm 

dois anos. Sobre seus casamentos, Teresa diz: “Eu sempre fui muito independente, acho 

que eu não durei com marido porque sempre fui eu que mandei” (TERESA, entrevista 

individual). Pelas falas de Teresa, observamos indícios e pistas de uma mulher que num 

cenário de regras a serem cumpridas, sobre o que se espera dela, ocorre uma 

fragmentação, uma ruptura nos laços sociais e familiares, principalmente na relação com 

a mãe, quando durante a entrevista, ela relatou ter vivenciado afetivamente distante desta 

mãe.  

A vida de Teresa, expressa a forma como o cenário familiar patriarcal pode ser 

agressivo com o desejo das mulheres de transgredir as normas, os papéis sociais, é o que 

destaca Biroli (2018) ao afirmar que as relações familiares são atravessadas por afetos, 

cuidados, apoio e exploração de trabalho, para a autora a discussão do tema família é 

permeada pela dimensão controles, privilégios e desigualdades, os controles tem por 

função definir as fronteiras entre homens e mulheres, o que é aceitável e valorizado e 

demarca “ideais de sucesso na regulação das relações, como a domesticidade feminina, 

da maternidade e do amor romântico” (p. 92) estabelecendo um conjunto de 

heteronamatividade.  As dimensões de privilégios e desigualdades fomentam a exclusão 

de laços e formas práticas de organização familiar. Na história de Paula, por ela já ter 

vivenciado dois casamentos atravessados pela violência, apresento a sua fala, sobre como 

a violência doméstica e familiar acontecia em sua vida, nos aspectos sociais e afetivos: 

eu já vivenciei violência com o pai da minha filha ele me bateu muito só que 
no tempo que ele me batia não existia Maria da Penha.  Eu conheci  ele, eu 
tinha 15 anos de idade e ela nasceu eu tinha 16, eu fiquei com ele 3 anos mas 
ele me batia, me dava no meu olho, eu ficava com o olho inchado ele me batia 
mesmo, eu sempre dei parte dele só que não existia Maria da Penha. (...) ele 
ia para as festas e pegava a minha filha e eu ia para a missa e dizia a “mãe 
eu vou para missa” e ele levava a menina para a pracinha, com a roda cheia 
de macho. “Se ele vier buscar a Bianca, a mãe não dê a Bianca porque a 
menina vai ficar no meio de um monte de macho bebo não”,  tá certo, quando 
eu chegava na missa ele ia buscar a menina lá em casa e levava a menina para 
pracinha cheia de bêbados, a Bianca tinha 3 anos de idade e eu dizia a Roseno 
“me dê a menina,  e a menina aí no monte de bebo, Roseno isso é feio a menina 
é uma criança”, ele dizia “ dou não”. Ai pá, murro no olho, muito murro no 
olho, eu levei muito (...) (PAULA, entrevista individual) 
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Quando falamos de violência contra a mulher, identificamos, também, a existência 

da violência institucional, ou seja, aquelas violências que são praticadas pelos 

profissionais de instituições de cuidado e proteção das mulheres vítimas de violência. 

Essas são situações em que as mulheres costumam peregrinar pelos serviços de apoio, 

vivenciam situações de discriminação, preconceito e até estigmatização, o que pode 

afasta-las dos serviços. Vilela et al (2011) relatam que alguns estudos mostram que alguns 

profissionais costumam verbalizar julgamentos morais direcionados às mulheres por estas 

manterem seus relacionamentos com seus parceiros agressores, ou policiais quando são 

acionados para ocorrência, perguntam se é realmente aquilo que elas desejam fazer. Fator 

que dificuldade ainda mais a possibilidade de construção de autonomia dessas mulheres.  

Observamos esta característica na história tecida por Luana, outra participante da 

pesquisa, ela relata que só conseguiu fazer a denúncia formal, o ato de ligar para a Polícia, 

quando as agressões aconteceram no segundo dia de conflito e na frente de seu filho, diz 

Luana:  

Aí, é (...) eu cheguei em casa (...) e eu (...) quando eu abri o portão ele já 
começou a me agredir. E tudo isso na frente do meu filho (lágrimas) (...) ele 
tava com nove anos, mais ou menos isso. E meu filho saiu. A gente mora... na 
época a gente morava num... era tipo um condomínio com doze apartamentos 
e meu filho saiu correndo, pedindo ajuda para uma vizinha minha. (lágrimas). 
E quando eu vi o meu filho abrindo a porta do (...) abrindo a porta, eu corri 
também, fui para lá, para a casa da vizinha. E foi lá, foi lá da casa da vizinha 
que eu chamei a polícia para vir. Aí eles demoraram um pouco para vir, 
demoraram muito mesmo. E quando vieram não queriam levar ele, ficaram a 
todo momento perguntando se era essa (...) se era isso mesmo que queria. Se 
era denunciar, e eu disse que sim, que era isso mesmo, que eu queria. E com 
muito tempo, com muita peleja eles levaram. (LUANA, entrevista individual). 

De acordo com Luana, que verbalizou a situação chorando: “foi a primeira vez 

que sofri violência, em nenhuma outra relação havia passado por uma situação 

parecida” (LUANA, entrevista individual). Essa relação começou através de um grupo 

de amigos na rede social Whats App, foi uma relação que iniciou arrodeada de amigos em 

comuns, de saídas sociais, e que foi uma amiga querida que apresentou os dois: 

Eu conheci ele, no ano (...) através de um (...) de um aplicativo, que foi o whats 
app, num grupo que a gente tinha, conheci ele através de uma amiga, né? Nós 
nos conhecemos e passamos uns... mais ou menos um mês nos conhecendo e 
em seguida disso, eu já o convidei para morar comigo, e ele foi morar comigo, 
depois de três meses a gente noivou e logo em seguida do noivado, com uns 
quinze dias a um mês, a gente já casou. Casamos no civil. (LUANA, entrevista 
individual). 
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Depois dessa relação conflituosa, Luana ressaltou que não conseguiu mais 

envolver-se com outros homens, destaco aqui, que durante a entrevista, tivemos três 

momentos de interrupção, devido as ligações que seu ex-companheiro estava fazendo e 

que ela pediu para não gravar. Mesmo não estando mais juntos, Luana diz:  

Ele me procura até hoje. Ele relata que quer voltar, entendeu? Só que nesse 
período, o que? Já passaram (...) um ano. Já passou um ano. Tá com um ano 
que ele tá com essa moça e recentemente ele noivou dela. Eu não (...) não tive 
nenhum relacionamento. Para não dizer que não, eu conheci um rapaz, mas 
eu vi que eu não tava preparada naquele momento para ter relação com 
ninguém e acabei me afastando. E (...) e até então tô sozinha e prefiro estar 
assim hoje; acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Ele me procura. Ele diz 
que vai lá em casa conversar comigo. Ele foi algumas vezes, a gente 
conversou. Só que eu vejo, que ele diz que vai fazer alguma coisa, tipo (...) “eu 
vou fazer isso, você acredita em mim?”. Tá eu acredito. Depois ele faz outra. 
Ele disse que vai fazer uma coisa, mas depois ele age diferente, entendeu? Aí 
é isso. (LUANA, entrevista individual). 

São diversos os efeitos psicossociais da violência para as mulheres que 

vivenciaram tais situações. Santos e Moré (2011) afirmam que as mulheres agredidas 

experimentam sentimentos de vergonha, culpa e baixa autoestima por vivenciarem 

situações de violência, bem como apresentam medo de ficarem sozinhas. As autoras 

afirmam que em função destas situações, as vítimas tendem a se isolarem de seu cotidiano 

social e a reduzirem sua rede de apoio. Observamos esta situação, também na fala de outra 

entrevistada, Paula: 

o que aconteceu com o (...) com isso, foi... eu estou traumatizada de namoro, 
eu não arranjei ninguém até hoje. Desde dezembro. Não namorei com 
ninguém, não fiquei com ninguém. Fiquei com coração de pedra mesmo, que 
eu... que eu tentei tudo(...) que eu(...) que eu fiz nada certo. Então eu fiquei 
com coração de pedra. Queria dar um tempo para mim mesma. Vai fazer um 
ano já, que eu tô sem namorado, sozinha. Eu saio, mas acontece muito o 
seguinte, com o tempo, eu já tenho uma filha grande, 18 anos, eu tenho uma 
casa própria, mobiliada, eu tenho meu emprego, então assim, qualquer cara 
que mora de aluguel ou mora com a mãe, quer morar comigo, para morar na 
minha casa, quer se aproveitar disso. Então já aconteceu isso. Já aconteceu 
comigo nas três vezes antes de eu voltar para o Alexandre então eu não quero 
que se aproveite de mim, eu não quero. (PAULA, entrevista individual). 

É interessante observar, na história de Paula, Teresa e Luana, como elas 

demonstram independência nos aspectos financeiros, o que não é comum em alguns casos 

de mulheres que sofrem agressões pelos seus parceiros. Em um estudo realizado com 10 

mulheres, Santos e Moré (2011) destacam que o fator financeiro, é uma outra 

característica que muitas vezes dificulta a saída do convívio com o agressor, bem como a 

presença de xingamentos, humilhação, depreciação do modo de vestimenta e 

desqualificação do corpo, são algumas das formas de violência usadas para aumentar a 
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insegurança e reduzir a autoestima delas.  Souza, Drezett, Meirelles e Ramos (2013) 

concordam e asseveram que as mulheres vítimas de violência são afetadas negativamente 

em sua imagem, autoestima e nas relações afetivas, fatores que limitam a possibilidade 

de qualidade de vida, sendo os sintomas sentidos por muitos anos de suas vidas. 

No relato de experiência de Paula, também fica clara a fragilidade com que a 

Polícia realiza o manejo de suas funções na abordagem, Paula nos diz:  

Resumindo, a polícia chegou e o policial (...) aí resumindo, os policiais eles 
não querem levar para delegacia. Eles querem resolver ali. Como se tivesse 
preguiça de levar para delegacia a pessoa. Me levaram para a Delegacia no 
Conjunto Ceará, que lá não recebe, não se resolve, não tem Maria da Penha 
lá. Policial: “e você quer ir para qual?”. 

Paula: “Eu quero ir pro Centro, para a Maria da Penha”.  

Policial: “Não, não vá não, que lá demora, não sei o que, não sei o que, não 
sei o que, não vá não, vamos resolver isso aqui. É para ele ir embora da sua 
casa? Ele te dar a chave e vai embora”. 

Paula: “Não, porque três dias ele não foi embora, ele ficou voltando. Vou para 
a Delegacia, que se não fizer a minha filha vai pensar o que de mim? Tenho 
que tomar pela minha filha uma atitude”. E fui. (PAULA, entrevista 
individual). 

Campos (2013) e Santos (2010) concordam e consideram que existe um caminho 

extenso a ser percorrido no que se refere a consolidação da LMP na superação da prática 

de violência nas relações íntimas. Para Santos (2010) uma das dificuldades de efetivação 

no processo de fortalecimento da LPM é a dificuldade que alguns magistrados possuem 

para considerar a sua relevância, com o argumento de que a mesma feria o princípio 

constitucional de igualdade entre homens e mulheres.  

Passinato (2015) rompe este pensamento ao contextualizar que a validação da Lei 

11.340 é a representação política de direitos das mulheres no Brasil, bem como se trata 

do reconhecimento da violência contra a mulher como um tema que está inserido em um 

contexto de políticas públicas. Sendo ainda um importante mecanismo de enfrentamento 

à violência de gênero e que estabeleceu novos patamares para o enfrentamento da 

violência contra as mulheres no país. Por esse conjunto de medidas, que configuram a 

abordagem integral da violência:  

a Lei Maria da Penha classifica-se como uma legislação de “segunda geração” 
que atende às recomendações das Nações Unidas para a adoção de medidas de 
proteção e promoção dos direitos das mulheres que extrapolam as ações de 
justiça criminal, punitivas e restritivas de direitos para os agressores, e 
promovem o acesso das mulheres ao direito de viver sem violência. 
(PASSINATO, 2015, p.534) 
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Ainda que se faça necessário um melhor entendimento do que é a Lei Maria da 

Penha para que ela alcance sucesso, afirmando ainda que existem falhas em sua aplicação, 

pois são poucos os serviços que visam atender este público “ou porque não se 

responsabilizam os culpados, ou porque há insuficiente compromisso de governos para a 

articulação das redes intersetoriais” (PASSINATO, 2015, p.535). Ela infere que mesmo 

tendo ocorrido a criação de alguns espaços que compreendem a complexidade da 

violência contra a mulher, não há a ideia de um modelo de integração que possibilite 

maior sucesso. 

Bragagnollo, Lago e Rifiots (2015), em suas reflexões, aponta a necessidade de se 

observar a forma como a magistratura conduz as mediações dos casos de violência contra 

a mulher, uma vez que, em sua pesquisa, nos espaços jurídicos de conciliação, a Justiça 

e o agressor seriam considerados fortes, enquanto que a mulher estaria com a metade 

dessa força. Bragagnollo, Lago e Rifiots (2015) pontuam que é importante observar nos 

julgamentos se existe uma defesa dos direitos da mulher, principalmente enquanto sujeito, 

ou uma prevalência da proteção e honra da família, uma vez que em suas observações, 

este lugar toma uma proporção maior, em nome da criação dos filhos e da manutenção da 

ordem familiar. 

Biroli (2018) e Passinato (2015) concordam, então, que se trata de um longo 

caminho percorrido, mas que ainda precisa de novos alicerces que visem promover e 

garantir que estes direitos cheguem a todas as mulheres. Quando mulheres vítimas de 

violência conseguem denunciar os mais diversos tipos de opressão que sofrem, é uma 

grande conquista, mas é preciso mais que a denúncia, é preciso garantir que esta mulher 

encontre subsídios que a fortaleça para lidar com toda a complexidade da situação. 

Sabemos que a Lei Maria da Penha assegura mecanismo que possam garantir segurança 

e acolhida, no entanto, ainda precisa ser ampliada para que isso se torne efetivo, 

principalmente na vida daquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que 

a violência toma um lugar transgeracional ou é invisibilizada (PASSINATO, 2015). 

Paula já vivenciou em outro casamento situação de maus tratos e destaca que a 

relação com o último, Alexandre, sempre foi envolta por traições, uma vez que ele já 

estava em uma relação com outra mulher quando começaram, e ela não sabia, pois a 

relação era mantida numa cidade no interior do Ceará, dessa forma, este casamento foi 

cheio de idas e vindas,  mentiras e promessas de mudança de comportamento do 

companheiro. Ao tecer a sua história de vida, destacando os atos de violência, Paula 
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pontuou que vivenciou, também, essa dimensão em outra relação, especificamente com 

o pai de sua filha: 

eu já vivenciei violência com o pai da minha filha ele me bateu muito só que 
no tempo que ele me batia não existia Maria da Penha.  Eu conheci ele, eu 
tinha 15 anos de idade e ela nasceu, eu tinha 16. Eu fiquei com ele 3 anos, mas 
ele me batia, me dava no meu olho, eu ficava com o olho inchado. Ele me batia 
mesmo. Eu sempre dei parte dele só que não existia Maria da Penha. (PAULA, 
entrevista individual) 

Bandeira (2013) relata que ainda é forte o lugar de dominação masculina dentro 

das famílias, e estas ações podem ser facilmente correlacionadas ao passado colonial e 

escravocrata que marca as diferenças de gênero, classe e raça vindo a dar origem a 

relações hierarquizadas e assimétricas, onde a vontade de alguns está à mercê da vontade 

de outros. E esta é uma condição que se reproduz e que não é benéfica para nenhum dos 

gêneros, uma vez que todos estão imersos nas condições que da violência se originam. 

Sendo o espaço da esfera privada menos regulamentado que o espaço da esfera pública, 

há na esfera privada um ambiente propício para a violência doméstica contra a mulher.  

A partir do vínculo estabelecido no casamento, muitas mulheres sentem-se 

responsáveis em manter a harmonia da relação. Mas este é também um resquício histórico 

dos papéis atribuídos às mulheres no casamento, de uma idealização de como manter o 

casamento e até mesmo da dependência emocional. Destacamos a fala de Paula, como 

um relato deste cenário:  

porque assim na época do pai da minha filha eu achava que podia morrer por 
ele, porque eu tirei com ele a minha virgindade; porque eu tinha uma filha 
dele, eu pensei que ele fosse mudar, mas quando eu arranjei o meu primeiro 
emprego, eu tinha 21 anos de idade, e eu chamei ele para casar comigo e ele 
disse que não queria, que queria curtir (...) eu não conhecia curtir, eu não 
sabia o que era beber, o que era farriar, o que era uma festa, eu não conhecia. 
Então assim, eu arranjei um emprego, eu queria casar e ele não queria, e eu 
fui atrás dessa curtição que eu não conhecia. Aí me apaixonei pela curtição e 
foi aí que eu não quis mais ele, aí ele queria me bater, aí eu peguei coloquei 

ele num TCO3, que não tinha Maria da Penha. Aí disseram que se ele bater 

em mim de novo ele ia preso. Eu tenho contra ele uns 15 B.O4.  incluindo IML 
e tudo que era... ficava o exame de corpo delito no IML..., mas na época, nunca 

                                                 
3 Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) é um registro de um fato tipificado como 
infração de menor potencial ofensivo, como os crimes entendidos como de menor 
relevância. 
4 B.O. ou Boletim de Ocorrência é o documento oficial utilizado pelos órgãos da Polícia 
Civil, Polícia Federal e pelas polícias militares para fazer o registro da notícia do crime 
no Brasil. 



80 
 

deu em nada mulher a gente sempre… assim eu era antiga, eu era uma criança, 
eu não entendi a da vida nada, né? (PAULA, entrevista individual). 

Nepomuceno (2013) destaca que algumas mulheres tendem a se culpar e a se 

responsabilizarem pela violência sofrida, e que para fugir dessas situações, criam diversas 

ações e estratégias, com o objetivo e esperança de mudança do comportamento de seus 

companheiros, assim, a pesquisadora destaca atitudes como manter-se quieta, não 

contrariar o companheiro, obediência, silêncio e não questionamento das ordens dadas 

pelos maridos. Bourdieu (2017) afirma que nas relações de opressão homem-mulher, 

ocorre uma dinâmica socialmente e historicamente construída, de ordem simbólica que 

atua na manutenção da submissão e resignação feminina frente aos homens, na ideia de 

amor romântico e no casamento inabalável, por exemplo. 

Para Campos (2013), quando as mulheres decidem relatar as agressões por parte 

de seus parceiros, elas estão realizando a denúncia depois de um tempo de sofrimento e 

angústia e da crença de que a violência cessaria. Muitas relatam que possuíam esperança 

de que o companheiro teria este comportamento mudado, mas que chegar ao ato efetivo 

de denúncia ocorre por “risco de morte, a agressão atingiu os filhos, pressão dos filhos ou 

filhas para denunciar” (CAMPOS, 2013, p.85).  Um outro fator que agrava as questões 

de violência contra a mulher são os obstáculos subjetivos, que possuem relação direta 

com a natureza afetiva dessas relações violentas, bem como, as condições dadas às 

mulheres para conhecerem seus direitos e as estruturas que carecem ser ativadas para que 

elas se percebam enquanto sujeitos de direitos. 

Nesse cenário, destacamos a história de Stefany, em sua relação envolta por maus 

tratos conjugais. Stefany está em seu segundo casamento, é costureira, mas atualmente 

não trabalha, não tem filhos e mora com seu companheiro há oito anos, porém quatros 

anos de casados. A mesma destaca, que antes dessa relação não havia vivenciado 

episódios de violência conjugal com o ex-marido.  Durante o processo de agendamento 

da entrevista, Stefany foi bastante relutante. Nosso primeiro encontro ocorreu no NUASF, 

quando o casal estava sendo desligado dos atendimentos, afinal já haviam cumprido um 

ano de acolhimento. Quando fui apresentada pela psicóloga da Instituição, a participante 

negou interesse no estudo. Porém, algum tempo depois, por mediação da Psicóloga, 

Stefany aceitou que eu fosse até a sua casa para conversarmos. E em seu relato, ela pode 

externalizar sentimentos e desejos que demonstraram o quanto todo esse cenário de 



81 
 

violência, tem sido gerador de conflitos emocionais, de solidão, angústia e dúvidas quanto 

a manutenção do casamento. Ela diz: 

Nossa vida nunca foi (…) sempre teve… quando existia isso pelo meio, sempre 
tem confusão, né? Ai sempre, sempre ele quis fazer coisas que eu não gostava. 
Ai sempre a gente discutia, sempre teve confusão, não direto, mas sempre teve. 
Tipo ele (...) Tinha com ele querer andar(...) em tipo ele(...) no início foi 
conturbado porque no lugar dele ter responsabilidade de ser um bom dono de 
casa, ele, no início, isso agora não acontece mais, e nem aconteceu, e nem 
aconteceu o que aconteceu, mas tipo ele já tinha deixado, ele bebia, né? Em 
jogo. Vivia andando pela casa da família da ex dele, pela ex dele lá. Coisa que 
elas (...) no início elas quiseram muito atrapalhar. E isso fazia muito a gente 
discutir, por causa disso, brigava, saia de casa, não tinha hora para voltar. 
Porque ele sempre ria da minha cara, aliás, até no dia mesmo [DA 
AGRESSÃO], ele...  na mesma hora ele chorou, pedindo para mim não fazer, 
pedindo desculpa (...) E eu não pensei duas vezes. Se tem uma coisa que eu 
não gosto, é de quem faz hora com a minha cara. E ainda (...) ainda faz hora 
de dizer na cara da pessoa “quem vai é tu”. Vamo então ver quem é que vai. 
É isso. Fiz a denúncia e faço de novo se vier me agredirem, enquanto for só 
coisa verba (...) [relato dado chorando] (STEFANY, entrevista individual). 

Passinato (2015) propõe que se pense a violência de gênero e contra a mulher 

como um aspecto de alta complexidade em relação ao seu cotidiano, considerando ainda 

as ações intersetoriais e transdisciplinares. De modo que tais ações possam envolver 

seguimentos, como: a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, o poder 

judiciário e as organizações não governamentais. No entanto, esta ideia de transformação 

só poderá ser alcançada, quando as mulheres tiverem acesso às ferramentas necessárias 

para acionar seus direitos.  

A interdisciplinaridade é também um eixo organizador desses trabalhos, 
devendo ser entendida como a capacidade de conjugar diferentes olhares, 
abordagens e técnicas para a construção de percursos e alternativas que 
contribuam para aumentar a capacidade de decisão das mulheres e a busca de 
saídas para a situação de violência (PASSINATO, 2015, p.541). 

De acordo com Bandeira (2013), na própria manutenção do casamento pode 

ocorrer indício de violência, onde o homem usa a força para manter o domínio sobre a 

mulher, a partir de um pensamento perpetrado pelo patriarcado. Neste entorno, há um 

tema bastante delicado que é o estupro conjugal, onde mulheres se submetem a prática 

sexual com seus parceiros sem o desejo de a realizar, seja por medo ou por ameaça: “na 

medida em que a negação se concentra na conduta feminina, o agressor faz uso de um 

dispositivo patriarcal” (BANDEIRA, 2013, p.72). E isto reverbera na mulher de modo 

que ela seja desacreditada de que houve abuso sexual.  

Para Saffioti (2015), a violência contra as mulheres pode ocorrer em diversas 

modalidades, tais como: violência sexista, violência simbólica, violência doméstica e 
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familiar, violência urbana, violência sexual: assédio, abuso ou exploração sexual; tráfico 

de mulheres. E a violência de gênero contra as mulheres se expressa em práticas de 

exclusão e discriminação dos homens contra as mulheres, a partir do sistema de 

dominação baseado numa cultura patriarcal, que impõe uma hierarquia de poder do 

masculino sobre o feminino. O patriarcado impõe às mulheres o lugar de “objetos da 

satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas 

reprodutoras” (SAFFIOTI, 2015, p.112). Esta relação supõe ainda às mulheres um lugar 

de dominadas, exploradas e oprimidas, sistematicamente. Martín-Baró (1983) acrescenta 

e afirma que a imprensa é um forte normatizador dessa cultura dominante, pois ele 

colabora para a efetivação da imagem social feminina, que é de caráter machista, de ser 

diferente da imagem masculina, bem como, instrumento e submissão do companheiro. 

Teresa demonstra em sua fala, como essa normatização acontece em sua vida: 

Assim, tinha conflito sim, conflito assim por eu ser, eu admito que eu era muito 
mandona. Tinha que fazer tudo que eu queria, tinha que ser do jeito que eu 
quero. E a natureza do homem não permite. O homem sempre tem que mandar, 
né, o homem sempre tem que mandar. Mas assim, nosso relacionamento não 
tinha muita confusão não. Mas era os amigos ficavam falando “ah, essa 
mulher já tem filho, não sei o que”, essas coisas que o homem fica, né, acha 
que tem que casar com a mulher moça, tem muito homem machista ai no meio 
do mundo, ne? Aí fica falando besteira, “nam, tem fulana alí que tá afim de 
ti”. Essas coisas, botando pilha, os amigos. Ai, “ei tem uma mulher bonita 
demais para tu”, aí a pessoa vai ficando com coisa na cabeça. Eu dizia “meu 
filho o que você tem?“ Não nada não, os meninos brincando lá no serviço”. 
Trabalham tudo de peão, ficam puxando aquela conversa: “ó, tua mulher, 
cadê tua mulher? Tua mulher tá num sei onde, e a tua?”. Conversando negócio 
de peãozada. Aí perguntaram “quem é a tua? Aí começaram aquelas piadas, 
que eu não tava em casa, eu tava onde? Tava na casa da minha menina, aí 
ficava aquela coisa chata, sendo besta, aquela coisa. “Não, é porque os 
meninos ficam brincando, chamando a gente de corno”. Aí falei “macho, se 
tu for pela cabeça dos outros tu vai ficar é doido”. “Não é porque eu chego 
em casa as coisas não tão feitas, tu tá na casa da tua filha”. Ficava aquela 
desconfiança. (TERESA, entrevista individual) 

Martín-Baró (2005) pontua que o machismo atua na sociedade como uma 

perspectiva compensatória, para o autor, nas classes oprimidas, os homens agem em seu 

cotidiano com o sentimento social de senhores do lar. Observamos na fala nas 

participantes que mesmo as mesmas possuindo independência financeira, que contribuem 

para a manutenção do lar, além dos serviços domésticos e do cuidado com os filhos, os 

homens continuam sendo a autoridade da casa, os chefes de família, esse é um dado que 

Nepomuceno (2013) apresenta na dinâmica de famílias em contextos de pobreza em que 

as mulheres também encontram-se em situação de violência conjugal. Destaco que dentre 



83 
 

as cinco entrevistadas, todas são colaboradores financeira do lar, apenas Teresa e Stefany, 

encontravam-se desempregadas, mas em seus relatos, esta é uma situação temporária. 

Cisne (2015) apresenta a importância da luta por direitos femininos no Brasil, bem 

como a necessidade de compreensão deste tema vinculado a perspectiva política, reforça 

a necessidade de equipamentos de assistência a mulheres e a efetivação destes serviços 

na luta contra as opressões do capitalismo que fortalecem o patriarcado, propõe pensar a 

violência contra a mulher como uma dimensão situada no campo dos Direitos Humanos 

e relacioná-lo a outras lutas, como, por exemplo, o racismo:  

Nesse sentido, pensar em direitos humanos para as mulheres, exige lutar por 
uma sociedade sem patriarcado, racismo e classes sociais. Somente com a 
eliminação dessas determinações, as múltiplas violências contra a mulher 
podem ser radicalmente abolidas. Isso não significa que a luta contra a 
violência pode esperar por essa nova sociabilidade. Ao contrário, é no esteio 
da luta cotidiana contra a violência e por direitos humanos para as mulheres 
que se deve buscar construir novas relações sociais. (CISNE, 2015, p.146) 

Miguel e Biroli (2014) compactuam deste mesmo pensamento, onde os direitos 

das mulheres devem ser pensados a partir da atribuição do feminismo como um modo 

político de mudança e transformação. Afirma ainda que não é possível que pensemos a 

teoria política negando a teoria feminista, uma vez que “é um pensamento que parte das 

questões de gênero, mas vai além delas, reorientando todos os nossos valores e critérios 

de análise” (MIGUEL; BIROLI, 2014, p.17). Nesse sentido, faz-se necessário às 

discussões de violência contra a mulher, além de situar-se historicamente sobre as lutas 

do feminismo e papéis sociais femininos previamente estabelecidos pela cultura do 

patriarcado e do capitalismo, conhecer e implicar-se na Política, espaço este ainda 

dominado por homens.  

Na contramão das histórias  apresentadas, temos a narrativa de Andressa, mulher 

negra, pobre, mãe de três filhos, com baixo nível de escolaridade, costureira e casada. A 

mesma aceitou participar da entrevista sem ressalvas e quando fui ao seu encontro, ela 

recordou-se que no primeiro dia de encaminhado ao NUASF eu havia feito a sua acolhida 

no serviço, quando eu era estagiária da instituição “a primeira e a segunda, eu acho que 

foi contigo. Mas o resto eu acho que já foi com a outra mulher” (ANDRESSA, entrevista 

individual). Andressa, após o encerramento da entrevista, quando o gravador já havia sido 

desligado, disse que conheceu a Lei Maria da Penha quando estava trabalhando como 

diarista na casa de uma mulher; ela disse que deparou-se com um livro que contava a 

história de uma mulher que havia passado por maus tratos, a história era de Maria da 
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Penha, e que mesmo não sabendo ler tão bem, só de folhear as orelhas do livro, ela 

entendeu que tratava-se de um direito de todas as mulheres e desde então sabia que tinha 

algum lugar para buscar proteção, caso houvesse a necessidade. Fica veemente claro neste 

sentido o quanto a conquista da Lei Maria da Penha foi um marco de extrema importância 

para a garantia de proteção das mulheres.  

Pontuo a história de violência de Andressa como uma narrativa que caminha na 

contramão das outras histórias, porque diferente das anteriores, ela trouxe o relato de uma 

mulher que mantém uma relação em que ela é a pessoa que se coloca como a causadora 

de toda a situação, mas ainda assim, reconhece seus direitos, como um misto de 

consciência e culpa, ela relata: 

Eu faço é rir da arrumação. Foi porque... eu acho que casamento em si, vira 
rotina. Aí virou rotina. Ele trabalhava, chegava, dormia. E mesmo assim, 
deixava eu sair, pros forrós, pros cantos. Aí, né? Acontece o que é de se 
acontecer, né? [Traição]. Que hoje em dia você não tem ciúme, você deixa eu 
sair, não sai comigo(...) Aí aconteceu... passou foi tempo até descobrir. No 
carnaval ele descobriu. Teve outros episódios assim. Ele sempre (...) ele bebia, 
usava droga, mas nunca... bebia, saia, chegava, dormia. Eu que sou 
estressada, e começava a brigar, do vento. Eu não gostava que ele saísse para 
beber ou usar droga, que eu tinha medo. Medo, medo do povo no meio da rua. 
Eu que sempre fui estressada, eu não vou mentir. Eu que brigava, que 
começava a discutir, até que um tempo ele, de tanto eu brigar, que eu disse 
“eu não vou mais brigar”, eu ia atrás, eu vou atrás, quando ele chegava em 
casa bêbado, eu vou atrás, eu sou barraqueira. Não vou mentir. Aí teve um 
tempo, depois que ele saiu, né, voltou a beber, aí ne, ele saia. Passou foi tempo, 
aí voltou a beber. Eu não vou mais atrás não, ficava em casa, aí ele sabe que 
eu detesto zuada, ele chegava fazendo zuada (ANDRESSA, entrevista 
individual). 

Bandeira e Almeida (2015) afirmam que a violência contra a mulher não deve ser 

considerada um fato isolado, mas percebido a partir de sua complexidade e da sua 

multidimensão, que se expressa em modos específicos, em espaços distintos e possui uma 

raiz comum: a desigualdade que as mulheres sofrem. A desigualdade é, portanto, para 

Bandeira e Almeida (2015) o produto circunstancial que legitima a violação dos direitos 

humanos das mulheres e no momento em que há omissão de proteção, pelo Estado ou 

pela sociedade, a mulher encontrar-se-á em situação de vulnerabilidade. Logo, a 

necessidade de construir espaços e políticas públicas que visem a reflexão sobre a 

violência e a erradicação da mesma. 

O Instituto de Pesquisa Data Senado (BRASIL, 2017), em parceira com o 

Observatório da Mulher contra violência, realizou uma pesquisa com uma amostra de 

1.116 mulheres entrevistadas em diversas regiões do Brasil e através de ligações avulsas, 



85 
 

observou-se que, em comparação com a pesquisa anterior, realizada no ano de 2015, o 

número de mulheres violentadas por um homem passou de 18% para 29%. Dentre as 

perguntas realizadas pela pesquisa, o tipo de violência que mais sofreram estas mulheres 

foi a violência física com 67% do total, seguida dos demais tipos de violência – 

patrimonial, psicológica, etc. Outro dado que também chama atenção é o aumento 

significativo de relato de violência sexual, em comparação com a pesquisa do ano de 

2011, houve um aumento de 10%, se comparada com esta de 2017. 

Chama a atenção nos dados coletados por esta pesquisa, por exemplo, a pergunta 

“Qual foi o motivo da agressão?”, onde 24% das entrevistadas responderam que foi 

devido ao uso de álcool pelo agressor (BRASIL, 2017). Entende-se assim que “Todo ato 

de violência é invariavelmente acompanhado de uma justificativa (...) o ato violento busca 

encobrir a sua nudez com a roupa das justificações” (MARTÍN-BARÓ, 2017, p.293). 

Apontando ainda que o agressor necessita recorrer à desvalorização de sua vítima como 

forma de possibilitar o ato violento. Outra consideração necessária é a compreensão de 

que a violência, inserida no cotidiano das relações conjugais, é resultado sócio histórico 

de como os papéis sociais das mulheres foram sendo construídos ao longo dos anos. 

De acordo com Baigorria et al (2017), após analisarem através de uma revisão 

sistemática, artigos publicados entre 2011 a 2016, identificou-se o uso frequente de álcool 

pelos parceiros de mulheres vítimas de violência conjugal, apontado como um dado 

relevante e crescente. Porém, compreende-se que a questão do uso de substâncias como 

álcool e drogas pelos companheiros das mulheres violentadas, não deve ser associado a 

ideia de justificativa pela violência, este não um causador dos atos de violência, mas o 

uso destas substâncias pode ser observado como potenciais para as agressões, é o que 

pode ser visto no relato de Teresa: 

Ele só veio ter consciência quando a delegada disse “ó, você ta preso agora” 
“Não doutora, amanhã eu tenho que trabalhar”. “Não você tá preso / Eu 
escutei da sala ele falando “Não doutora, amanhã eu tenho que trabalhar, foi 
só uma briga”. Ele tinha bebido e usado alguma coisa. (TERESA, entrevista 
individual) 

Teresa não atribui a culpa da agressão ao uso do álcool, mas não esconde que o 

companheiro havia feito o uso da bebida e acrescenta ainda o fato dele ter ingerido ‘outra 

coisa’. No caso de Luana, ela também apresenta o álcool na cena da agressão, 

reconhecendo que este não foi o causador dos conflitos e da agressão: 



86 
 

a gente envolveu a bebida alcoólica no meio, não sei se é desculpa, porque eu 
não acredito que tenha desculpa para isso. Até porque quando ele me agrediu 
já foi no outro dia, quando eu cheguei em casa que ele já tava (...) nem tava 
mais bêbado. A gente tinha bebida na noite anterior. (LUANA, entrevista 
individual). 

Stefany e Andressa, também demonstram consciência de que o uso de álcool não 

é elemento central das violências: 

No meu ponto de vista, eu tenho certeza que não tem a ver (o álcool ser o 
responsável pela violência). Porque até o que me falaram no dia, que se isso 
aconteceu, foi por causa da bebida. Não, nunca foi por causa da bebida. Até 
no dia do... da... dele lá, que eu fui depor, com ele daqui, fomos para a 
delegacia, não é por causa de bebida. Por quê? Porque a bebida, as nossas 
brigas, nós tava juto, já começou três dias antes da confusão aumentar. 

(STEFANY, E.I) 

E Andressa, também, afirma “aí, no sábado ele bebeu e foi lá. Aí chamou, eu disse 

que não ia abrir o portão. E ele entrou. Deu um chute. Ficou me fazendo medo. Eu tava 

nervosa, ele tá bêbado.” (ANDRESSA, entrevista individual ). Nesse sentido, faz-se 

importante pensar sobre as ações que visem promover reflexões, principalmente quando 

compreendemos, também, a violência conjugal como um problema de saúde pública em 

que o uso de álcool e outras substâncias se configuram como fatores de risco para o 

fenômeno da violência (NEPOMUCENO, 2013).  

A mulher vítima de violência conjugal depara-se com a realidade de humilhação 

pelo ato de violência e pelo julgamento moral de manter sua relação com seu agressor. 

Sentindo-se desvalorizada diante da situação a qual, por diversas razões, opta por manter 

e, aqui, não cabe o julgamento moral. Sabe-se ainda que neste contexto de violência, o 

sentimento de culpa pela violência sofrida e a culpabilização externa pela violência são 

dois indicadores que corroboram o processo de humilhação e vergonha em que estas 

mulheres estão imersas. Estes dois fatores estão intrinsecamente correlacionados com o 

processo de estigmatização dessas mulheres, que também pode ligar-se a outros aspectos 

psicológicos como baixa autoestima e autopunição. (BARROS, 2015). Paula relata esses 

sentimentos quando diz: 

porque assim toda vez que ele aprontava, aí diziam para mim assim “ que eu 
podia ter evitado” aí disse assim, que eu podia ter evitado entendeu? toda vez 
a minha irmã “mas tu podia ter feito isso mas tu podia ter feito aquilo” sempre 
era assim,  sempre era o que eu podia ter feito então, sempre houvesse o que 
houvesse, eu era a culpada da história. Eu senti vergonha, humilhada, porque 
assim as pessoas me julgava, porque eu sabia com o olhar (...) então assim era 
difícil eu tá com ele. (PAULA, entrevista individual). 
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Paula fez este relato em tom de revolta, levantando as mãos, como se estivesse 

questionando a fala que foi direcionada a ela. Estas categorias de opressão destacadas por 

Paula, como vergonha, humilhação e culpa/culpabilização pela situação de violência 

sofrida, na posição de mulher, pobre, negra e periférica, foram identificadas com 

frequência nos relatos das mulheres que foram entrevistadas.  

Nesse sentido, nota-se, também, a relação de produção de estigma social de 

mulheres em situação de violência. Pensar políticas públicas que possam dar conta das 

dimensões de opressão torna-se uma tarefa complexa e que necessita de um olhar 

processual, interseccional, que busque compreender a realidade e a diversidade das 

condições que são vivenciadas nas diversas situações de vulnerabilidade. Como destaca 

Nogueira (2017) o olhar interseccional implica uma posição com elevado grau de 

complexidade, em que as metodologias de pesquisa devem ser claras, é necessário adotar 

uma postura plural e inclusiva, que muitas vezes chega a ser difícil realizar a 

operacionalização de categorias, mesmo para pesquisadoras que se identificam com a 

teoria da interseccionalidade. Pesquisar, a partir desta postura, em Psicologia, é um 

desafio, no entanto, necessário para que se possa identificar as distintas formas de 

enfrentamento a violência nos diversos espaços sociais, bem como as formas de 

empoderamento ou de fortalecimento, como elas ocorrem, e como produzir espaços de 

fala e de reconhecimento. 
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4 ESTIGMAS PRODUZIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES 

 

A violência contra a mulher é um problema complexo, que deve ser observado a 

partir de distintas perspectivas, já que encontra-se enraizada nas diferenças estabelecidas 

para a relação entre homens e mulheres; logo a violência é um fenômeno social, estrutural, 

originado das desigualdades de homens e mulheres, que se fortalece neste contexto para 

manter-se forte, e reduz a participação das mulheres nos aspectos de sua vida, criando 

medo e produzindo efeitos negativos (ROSADO, 2012). A violência contra a mulher é 

uma construção social, fruto de uma sociedade que está baseada em um sistema patriarcal, 

que impõe à mulher condições de dependência e submissão (SAFFIOTI, 2015; 

ROSADO, 2012; PATEMAN, 1993).  

Pateman (1993) reforça essa condição ao indicar os constructos históricos do 

contrato social, que atribuem ao patriarcado os direitos sociais e sexuais sobre o corpo da 

mulher. O contrato social trata-se do fortalecimento do relato da esfera civil pública sob 

o domínio masculino, onde a esfera privada, o casamento ou a mulher, por exemplo, não 

são tidos como questões políticas relevantes, o contrato social é uma história de liberdade 

para os homens, criado pelo contrato original que assegura aos homens uma liberdade 

civil e equitativa mantida pelo Estado, enquanto as mulheres não participam do contrato 

e tornam-se objeto dele, logo o contrato social é uma história de liberdade e o contrato 

sexual é uma história de sujeição (PATEMAM, 1993).  

Como aponta Martín-Baró (1983) existe uma construção para a imagem do 

homem que deve ser viril e forte, portanto, atravessada pela agressividade, que ele nomeia 

de complexo do macho, tornando essa construção social um elemento potencializador nas 

hierarquias das relações de gênero. Nesse sentido, ao pensar a submissão da mulher no 

espaço de sujeição e violência, compreendo que este lugar é um potencial produtor de 

estigma. Estigma pode ser entendido como a relação entre atributos e estereótipos que 

produzem um sentido de depreciação e inferioridade, que levam o sujeito ao descrédito 

(GOFFMAN, 2013). Essa relação de violência e estigma pode ser compreendida, no 

campo da violência contra a mulher, quando observo quais fatores se associam nesta 

relação.  



89 
 

Rosado (2012) afirma a existência de quatro fatores associados à violência, dentre 

eles, os fatores socioculturais como demografia, economia, gênero e cultura; fatores 

relativos às características da violência como os tipos de violência vivida, a duração e o 

ciclo da violência; fatores psicológicos individuais, que fazem parte do desenvolvimento 

emocional e social; e os fatores que podem predispor à violência, como uso de álcool e 

drogas.  

Para Goffman (2013), a identidade de uma pessoa estigmatizada supõe a 

pressuposição de que ela pode ser diferente de todos os outros, essa identidade pode lhe 

atribuir papéis estruturados, rotineiros e padronizados na sua organização social. 

Portanto, neste espaço social estigmatizado, podemos observar como são produzidas as 

categorias de opressão na vida das mulheres que sofrem violência doméstica conjugal, 

como a vergonha e a humilhação. La Taille (2002) afirma que a vergonha é um sentimento 

pobre e duvidoso que prejudica a moralidade. E a humilhação pode ser entendida como 

uma forma de rebaixamento moral, com a intenção de tornar alguém ou algo inferior 

(MOULIN DE ALENCAR; DE LA TAILLE, 2007).  

Nesse sentido, ao analisar as pessoas ou situações estigmatizadas, Goffman (2013) 

afirma que existem habilidades, mesmo em torno de categorias de opressão, que 

possibilitam a criação de desenvolturas e estratégias para lidar com as situações sociais 

em que estas pessoas se encontram, uma delas é a possibilidade de se inserir em grupos 

mistos, em companhias que possam contribuir para a conversão do estigma, neste estudo 

chamarei de apoio social e rede de apoio. Valla (1999) entende que apoio social se trata 

de qualquer informação ou auxílio ofertado a um grupo, que resulte em efeitos positivos, 

é, portanto, um processo recíproco que gera efeitos positivos para quem recebe o apoio, 

como também pra quem oferta apoio. E a rede de apoio é a referência à teia de 

relacionamentos que cada um possui (GRIEP, 2003).   

Neste capítulo, busco compreender como as categorias Apoio social e 

Empoderamento se desdobram no processo de enfrentamento ao estigma social produzido 

na vida de mulheres que vivenciaram situação de violência doméstica conjugal, 

especificamente aquelas mulheres que retornam ao relacionamento após a denúncia de 

agressão. Bem como, serão discutidas as categorias de opressão vergonha, humilhação e 

culpabilização pela situação de violência. 

4.1 A Violência contra a mulher produz estigmas 
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Para Goffman (2013), o estigma deve ser percebido a partir das relações que se 

estabelecem na cultura, uma vez que o atributo de alguém pode ser considerado bom ou 

ruim em determinadas épocas, mas ainda assim diz algo de uma característica que pode 

possuir o efeito de descrédito, que pode ser considerado como “um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade social 

virtual e a identidade social real” (GOFFMAN, 2013, p.12).  

Esses são dois conceitos importantes destacados por Goffman (2013), em que a 

identidade social real tem a ver com aqueles atributos que o sujeito realmente possui e a 

identidade social virtual seriam aquelas características imputadas pelos sujeitos normais 

como forma de dizer/apontar o que o estigmatizado deveria possuir ou possui. Siqueira e 

Cardoso (2011) nos propõem então que na relação entre as identidades real e identidade 

virtual, “o processo de estigmatização não ocorre devido à existência do atributo em si, 

mas, pela relação incongruente entre os atributos e os estereótipos” (SIQUEIRA, 

CARDOSO, 2011, p. 94), logo, para os autores, as pessoas consideradas normais criam 

estereótipos os mais variados possíveis sobre os atributos de um determinado sujeito, o 

que viria a caracterizar-se como o processo de estigmatização. É possível encontrar a 

descrição desse tipo de situação, no relato de Luana, quando a perguntei o que mais ela 

ouviu, e de quem ouviu, quando decidiu voltar a convívio afetivo e doméstico com seu 

companheiro e agressor: 

Luana: Eu ouvi, tipo assim, “você disse que ele errou, mas você tá errando 
tanto quanto ele, por tá voltando para ele. Então você é safada” Com essas 
palavras (...)” você é muito safada, porque se você apanhou e quer voltar 
para ele, é porque você é mais safada que ele”. Ouvi da família dele, de uma 
das irmãs dele.  

Pesquisadora: A volta é um lugar de estigmatização? 

Luana: Sim, senti isso. Senti sim. (LUANA, E.I) 

Nesse sentido, quando Luana é discriminada ou julgada de safada por retornar 

para o relacionamento afetivo com seu parceiro, então agressor, a ela é atribuído o 

estereótipo de mulher safada. Link e Phelan (2001) propõem pensar o estigma como uma 

categoria complexa, onde estão alistadas características como estereótipos, rotulação, 

segregação, perda de status e discriminação, os autores apontam que estes aspectos se 

relacionam a situações de poder que podem gerar os desdobramentos que compõe os 

estigmas.  
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Casaes (2007) e Siqueira e Cardoso (2011) concordam e afirmam que é importante 

compreender a dimensão de poder que as relações constituem, onde os assuntos 

pertinentes ao poder econômico, as questões sociais e a política teriam uma relação 

intrinsecamente direta com a produção de estigmas. Casaes (2007) reafirma que sem 

poder, alguns grupos não possuem força para estigmatizar outros, o autor destaca que os 

processos cognitivos seriam uma outra condição necessária para produção de estigmas, 

mas que esta condição deve vir acompanhada dos processos sociais ligados ao poder, 

assim isso produziria o estigma de determinados grupos sobre outros grupos. Uma outra 

narrativa de discriminação e estigmatização pela decisão de retornar o relacionamento 

com o companheiro e agressor, foi dada por Paula, quando a perguntei se ela se sentiu 

julgada pela sua rede de relações sociais: 

Sim. “porque é sem vergonha”, já ouvi da minha família mesmo, do meu 
pai,“gosta de apanhar, é sem vergonha”. Eu penso que é uma doença não é 
amor, é uma doença. (PAULA, E.I) 

 
Da mesma forma que relatado por Luana, Paula recebe uma atribuição negativa 

pela sua decisão, ao ser chamada de sem vergonha por pessoas de sua família. Ainda 

sobre a descrição de Paula, ela atribui a essa situação de retorno com o agressor, o status 

de adoecimento, que o amor que ela pensa ter sentido é uma doença. Para Link e Phelan 

(2001), os grupos que são estigmatizados tendem a usar de forma ativa alguns recursos 

que possibilitam a eles resistirem a tendência estigmatizante que grupos mais poderosos 

provocam, mas a medida em que existem as diferenças de poder, a resistência pode não 

superar totalmente as restrições que se impõem, assim os autores afirmam que “a 

quantidade de estigma que as pessoas experimentam será profundamente moldada pelo 

poder relativo do estigmatizado e do estigmatizador” (LINK, PHELAN, 2001, p. 378, 

tradução nossa). É o que afirmam Parker e Aggleton (2001) em seus achados, ao 

analisarem o processo de estigmatização de pessoas com HIV, em que afirmam que o 

estigma é um processo social que provoca a produção e reprodução das relações de poder 

e controle em qualquer sistema social. Nota-se essa questão, quando questiono Teresa 

sobre o que ela ouviu das pessoas de sua comunidade, quando seu companheiro se 

encontrava detido: 

O que ouvia das pessoas (...) como a gente morava num bairro meio crítico, 
Papicu, algumas pessoas diziam “ai, o que foi que aconteceu, Roberta”; “aí eu 
não to nem acreditando, fiquei sabendo que o maluco ta preso”; “ele ta detido 
porque ele me agrediu”.  “É tá certo”, algumas pessoas comentavam, que eu 
não sou uma pessoa que não dou margem de conversa, eu sou muito isolada. 
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Não tem conversa com muita gente. Não teve zuada de vizinho “ô mulher, 
como que foi, num sei o que?”. Não teve. (TERESA, E.I) 

Portanto, Teresa demonstra ter se utilizado de descrição para não dar margem e 

ouvidos ao que a sua comunidade pode ter pensado sobre todo o processo que ocorreu. 

Assim, essa produção de estigmas possui vínculo com o espaço histórico e contextual no 

qual observam-se as desigualdades, Parker e Aggleton (2001) sugerem então seis espaços 

que podem ser considerados formadores de estigmas: famílias e comunidades locais; 

escolas e outras instituições de ensino; emprego e local de trabalho; sistemas de saúde; 

viagens, migração e imigração e dentro do próprio contexto de programas de controle e 

prevenção de HIV/AIDS, neste estudo, podemos relacionar esta dinâmica aos espaços 

destinados a políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. 

Outra consideração importante a ser destacada por Goffman (2013) é que o termo 

estigma trata de uma referência que possui estreita afinidade com a linguagem das 

relações e não somente dos atributos, assim ele aponta que aqueles atributos que são 

usados para estigmatizar alguém podem, em paralelo, confirmar a normalidade de outros, 

logo não seria indicado pensar em honra ou desonra. Por exemplo, uma mulher vítima de 

violência conjugal pode vir a dizer que seus hematomas visíveis são fruto de quedas no 

cotidiano de suas atividades, como escorregar no chão molhado, enquanto outras 

mulheres nas mesmas condições podem esconder tais hematomas, isolando-se para não 

serem consideradas fracassadas ou se envergonharem. Ambas se encontram nas mesmas 

condições de vítimas da violência pelos seus companheiros, no entanto, agem de modos 

distintos quanto à visibilidade das provas. O que pode atribuir a elas o lugar de mulheres 

que apanham.  

É possível destacar, nos exemplos citados, duas perspectivas propostas por 

Goffman (2013) que dizem respeito ao estigma, que é a condição de desacreditadas ou a 

condição de desacreditáveis. À primeira condição, desacreditadas, aponta-se como 

exemplo, as mulheres vítimas de violência terem consciência que o seu grupo sabe de sua 

condição. Assim, seriam desacreditadas, pelo seu contexto, por se manterem neste lugar 

de vítima ou ainda de virem a ser culpabilizadas pela violência sofrida. A segunda 

condição, desacreditáveis, demonstra que este lugar de violência não está perceptível. 

Goffman (2013) destaca que é possível que o sujeito estigmatizado possa vir a 

experimentar ambas as condições. Na entrevista de Luana é possível destacar essas 

questões quando ela diz que ouviu de seus parentes “Então você é safada, você é muito 
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safada, porque se você apanhou e quer voltar para ele, é porque você é mais safada que 

ele” (Luana, E.I.), o que acarreta para sua identidade o caráter der uma mulher 

desacreditada, uma vez que elas denunciam os maus tratos e culpabilizada pela situação 

de violência. 

Denunciar um companheiro por agressão põe em xeque aspectos relacionados às 

crenças e aos desejos destas mulheres para aquela união. Como a sociedade ainda 

caminha em uma perspectiva patriarcal, sair deste lugar de submissão é um movimento 

complexo e doloroso para estas mulheres, para os filhos e para os demais familiares 

envolvidos, uma vez que existem relações interdependentes e papéis sociais distintos. 

Guimarães et al (2018) afirmam esta prerrogativa ao apontar que, ao tratar a temática de 

violência contra a mulher, há a necessidade de observar a construção do estigma social e 

cultural no passar dos anos, em que se pontua a ideia de que a mulher possui suas 

potencialidades reduzidas frente à figura masculina. É interessante observar, inclusive no 

relato das entrevistadas, tais características, como no caso de Andressa que três dias após 

a prisão do companheiro, pensou “Valha eu prendi o homem, o homem nunca tinha sido 

preso. Não é vagabundo, é trabalhador!” (ANDRESSA, E.I.).  

De acordo com Goffman (2013) destacam-se três tipos de estigmas, que são: as 

abominações do corpo relacionadas às deformidades físicas, nesse caso, não temos 

elementos nas participantes, as culpas de caráter individual, que ele chama de vontades 

físicas, crenças falsas e rígidas, que podem ser característicos de relatos de pessoas com 

distúrbios mentais ou que fazem uso de álcool, no caso de culpas de caráter individual, 

identifico no relato de Andressa a seguinte afirmativa quando ela diz se sentir culpada por 

ele ter sido preso “eu ainda tive culpa, porque eu pensei (...) meu cunhado tivesse descido, 

ou vizinho tivesse chamado ele, ele tinha saído de dentro de casa, ele não tinha mais me 

feito medo” (ANDRESSA, E.I.) e os estigmas tribais, que são aqueles transmitidos 

através de linhagens, que não aparecem nos dados pesquisados. Diante dos três tipos, 

existem as mesmas características sociológicas, onde um sujeito que poderia ser aceito 

facilmente em seu contexto social, pode vir a ser negativamente afastado ou discriminado 

por conta de seu atributo, ou seja, não seriam consideradas normais. Goffman (2013) 

infere que, por meio de uma ação social de benevolência, tenta-se criar uma espécie de 

suavização do estigma, ao produzirmos uma história que possa explicar a inferioridade 

do sujeito estigmatizado, por exemplo, uma mulher que apanha de seu companheiro 
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porque eles vivem em situação de pobreza, indicando a pobreza como fator gerador de 

violência e que justifica a agressão.  

Monteiro et al (2013) ressaltam que o estigma “parte de uma complexa luta de 

poder presente no centro da vida social, vinculada às desigualdades sociais e estruturais” 

(p 73).  Cruz (2015) acrescenta que é interessante que a abordagem dessa categoria seja 

apresentada como resultado e não como originária da exclusão e reforça que é através 

desta perspectiva, da compreensão das diferenças, ao dirigir o olhar para a produção de 

exclusão e desigualdade, que seja possível a compreensão dos modos como alguns grupos 

manipulam ou reproduzem significados que estigmatizam. Parker (2013) observa, então, 

que é na análise da historicidade que se encontra a possibilidade de compreensão do 

surgimento de um estigma, bem como, é possível encontrar pistas para seu enfrentamento. 

Goffman (2013) considera que algumas pessoas que vivenciam situações 

estigmatizantes podem, por um tempo, tentar, obstinadamente, interpretar este lugar como 

provisório, em um sentido de corrigir a sua condição. Podemos observar isso em mulheres 

que sofrem/sofreram violência quando elas falam que acreditam na mudança de seus 

companheiros, onde esta condição trata-se, portanto, de uma fase. É o que compõe o 

chamado ciclo de violência. Lucena et al (2016) destacam o ciclo de violência composto 

por três fases: a fase de formação da tensão, em que ocorrem os insultos, intimidações e 

as humilhações do agressor; a fase da explosão ou incidente de espancamento grave, 

marcada pelo ato físico da violência e coloca a mulher em posição de objeto e a fase da 

pausa calma e amorosa, mais conhecida como a lua de mel do ciclo, onde o agressor 

culpabiliza a vítima pela agressão, propõe-se a mudar e ocorrem promessas mútuas de 

melhorias. Seria nesta terceira fase de pausa da violência que as mulheres acreditam que 

seus companheiros vão mudar. 

Quando uma mulher é vítima de violência conjugal, ela poderá expressar 

insegurança em relação a como as pessoas em sua volta poderão tratá-la. Trata-se de uma 

incerteza que a predispõe a várias categorias que podem definir estigmas para elas. 

Goffman (2013) indica que, nesses aspectos, os estigmatizados podem ter a sensação de 

não saberem o que os outros pensam deles. Essa insegurança pode ser ainda mais 

complexa e delicada quando estas mulheres optam por manter as suas relações com seus 

agressores uma vez denunciados e que cumprem penas judiciais. No relato de Teresa, 

essa fala é bem observada, no diálogo que ela tem sua filha, que pede para ela deixe o 

companheiro: 
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Só a minha filha que soube, contei a ela, ela disse “mãe venha embora, esse 
homem pode fazer uma coisa pior com a mãe”. Fica naquele medo que a 
pessoa tem. Eu disse “minha filha, quanto a isso eu não tenho medo, não tenho 
medo não. Mas não se preocupe não, que assim que eu resolver esse problema 
eu vou passar uns dias aí com vocês”. Ela disse “não mãe, venha logo, deixe 
esse homem lá preso. Eu disse “vou fazer o que meu coração tá pedindo, vou 
pedir pela liberdade dele, mas ele vai ser acompanhado pelo psicólogo, ele 
precisa de acompanhamento. (TERESA, E.I.) 

Teresa acrescenta a reflexão e a consciência de que a questão da violência é bem 

mais complexa, que seu companheiro precisa da ajuda e de apoio de uma rede de 

profissionais que possam colaborar para o enfrentamento a violência. Neste sentido, é 

importante ater-se aos aspectos dos julgamentos morais que estão diante dessas mulheres. 

Mais uma vez, destaca-se que um outro estigma que é construído pela escolha do retorno, 

o que pode vir a reelaborar a identidade social destas mulheres, fator que as coloca mais 

uma vez em situação de desacreditadas. A exclusão causada por situações 

discriminatórias, para Cruz (2015) deve ser abordada como resposta do social, do contato 

com o outro, que se localiza em relação a algum estereótipo ou alguma expectativa, caso 

contrário, o não atendimento desta gera incômodos nos contatos mistos, nas diferenças. 

E esse incomodo, de acordo com Goffman (2013), é causado porque a sociedade constrói 

regras e condutas para serem compartilhadas e seguidas, para o autor, a manipulação do 

estigma é uma característica geral da sociedade, nesse sentido o que Cruz (2015) vai 

apontar é que a complementaridade dos papéis sociais de indivíduos normais ou 

desviantes, possibilita ao desviante lidar com a mudança de status, quando ele desvia-se 

do que a sociedade determinou como conduta a ser seguida, nesse sentido, normais ou 

desviantes, no contato um com o outro, percebem desconfortos quando estão no mesmo 

lugar e tentam reparar de alguma maneira.  

Goffman (2013), ao propor a discussão sobre o conceito de estigma e todas as 

condições que estão implicadas neste processo, aponta uma importante observação a ser 

feita quanto a referência de estigma como uma categoria. Assim, Goffman (2013) afirma 

que pensar o estigma como uma forma de categorização, pode funcionar no sentido de 

pensar as condições enquanto grupo, mas que os detalhes ou sujeitos estigmatizados 

podem não ser percebidos num sentido de uma real formação que ele chama de 

comunidade ecologicamente consolidada onde os sujeitos tendem a formar constructos, 

ao contrário, estes sujeitos podem, através de agentes e agências, subvencionar as suas 

características.  
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Para Goffman (2013), as situações de estigma produzem diferentes reações nos 

indivíduos estigmatizados, como a vergonha, o sentimento de exibição, isolamento social 

e em alguns casos agressividade. Cruz (2015) ressalta que no caso da vergonha, essa é 

percebida pelo sentimento de se sentir incapaz de cumprir uma regra social, por achar que 

se encontra em uma posição inferior ao outro,  já o sentimento de exibição, ocorre no 

sentido de estar sendo observado através da abordagem dos outros seja através de 

perguntas, de olhares diferentes ou ajudas desnecessárias, como se alguém invadisse a 

sua privacidade, e essa sensação de invasão de privacidade é que condiciona o isolamento 

social ou respostas agressivas.  

Quanto ao processo de estigmatização de mulheres vítimas de violência e que 

mantêm suas relações com seus agressores após já terem efetuado denúncia e eles estando 

em cumprimento das medidas judiciais em liberdade, foram eleitas algumas categorias de 

opressão que podem surgir nos espaços sociais dessas mulheres e que podem ser 

geradoras de estigmas como vergonha, humilhação e culpa/culpabilização pela violência 

sofrida, que serão discutidas no tópico seguinte. 

4.2 Vergonha, Humilhação e Culpabilização no cenário de violência contra as 
mulheres.  

Com a luta dos movimentos feministas e as conquistas advindas deste fenômeno, 

as mulheres passaram a ocupar os espaços públicos, no entanto, as atribuições domésticas, 

em grande maioria, ainda se concentram em suas mãos, o que leva as mulheres a 

desempenharem uma jornada dupla de trabalho, algumas vezes tripla, em que as 

demandas de cuidado familiar são de suas responsabilidades (BIROLI, 2016; HIRATA, 

2014). Bem como os salários ainda são inferiores aos dos homens. Hirata (2014) salienta 

neste contexto a desvalorização das atividades do cuidado como sendo atividades 

realizadas de modo gratuito e na desvalorização do trabalho doméstico.  

Para Biroli (2016) esta é uma questão que se intersecciona pelas categorias de 

gênero, raça e classe, em que homens brancos estão em uma posição superior às mulheres 

brancas, estas por sua vez, estão acima de homens negros, que estão acima de mulheres 

negras, nesse sentido, quando falamos de papéis sociais pré-estabelecidos para as 

mulheres, segundo Ribeiro (2017) é importante destacar de que mulheres estamos falando 

para que não seja tendenciado a certa universalização do que é ser mulher na diversidade 

de possibilidades com que a dinâmica de cada uma se organiza. 
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Os papéis sociais atribuídos às mulheres, em sua maioria, impõem severas 

constrições e ausência de liberdade, o que revela uma dinâmica social que afeta todos os 

discursos de gênero e que facilita a estigmatização das mulheres. Uma condição 

importante apresentada por Goffman (2013) tem a ver com as questões de identidade do 

sujeito estigmatizado, onde estes, para manterem-se dentro dos padrões sociais 

demandados, buscam enquadrar-se nas normas e regras de determinadas identidades 

sociais normais, seja por idade, sexo ou profissão, mas ainda assim estão imersos em uma 

condição suscetível, por estarem abaixo do que é esperado.  

Para este estudo, as mulheres participantes, são mulheres oriundas da classe 

trabalhadora, especificamente de classe média baixa ou pobre e são não possuem nível 

superior. Em relação a raça, são mulheres de fenótipo negro ou pardo, Carneiro (2011) 

destaca que no Brasil, a miscigenação racial é um fator de apaziguamento da cor negra, 

em que a atribuição de cores intermediárias, como o pardo, marrom-bombom, morena cor 

de jambo, tratam-se de formas de aproximação do sujeito à ideia de hegemonia branca, e 

que a tira do lugar de negritude. Nesse sentido, Biroli (2018) propõem que a teoria 

feminista possibilita relacionar as diferenças de gênero, de raça e de classe de maneira 

interseccional, em que o feminismo se torna uma possibilidade de promover debates 

sistemáticos que conversem com outros movimentos políticos e que visam priorizar as 

desigualdades existentes (MIGUEL e BIROLI, 2014). 

Amaral et al (2016) em uma pesquisa transversal sobre a incidência de violência 

conjugal contra as mulheres no Ceará, destacam que na maioria das notificações 

analisadas em sua pesquisa, a informação de raça das vítimas, não são preenchidas com 

atenção, no apanhado realizado por eles a prevalência de notificações é para a descrição 

parda. Dizer-se não negro, ou dizer-se pardo, é colocar uma barreira legítima da 

discriminação racial, étnica e preconceituosa (CARNEIRO, 2011). Portanto, temos em 

questão, mulheres pobres, negras e que vivenciam relações atravessadas pela violência 

doméstica conjugal. 

Mulheres vítimas de violência conjugal tendem a esconder sua realidade para 

demonstrarem que estão em uma relação saudável, seja por medo, vergonha, culpa pela 

situação de violência e mesmo por amar o companheiro e acreditar que ele pode mudar, 

uma característica bem comum dentro do ciclo de violência. A decisão de efetuar a 

denúncia de maus tratos é a esfera mais complexa em que estas mulheres reconhecem a 

vitimização e as agressões, mas ainda assim, não quer dizer que elas estão livres dos 
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companheiros. Esse lugar de vulnerabilidade colabora para a precarização de modos de 

enfrentamento e incide no aumento da violência. 

Estes são dados importantes a serem considerados por esta pesquisa e validam a 

discussão sobre os estigmas produzidos nestes espaços, principalmente quando 

observamos que além da categoria gênero, existem as diferenças de raça e de classe, que 

reverberam na produção de estigmas, e que, conforme expressa Martín-Baró (2017), 

incidem na relação de poder homem-mulher e provocam a perpetração de violência de 

homens sobre mulheres, afirmativa que se assemelha ao pensamento de Saffioti (2015) 

quando esta fala sobre patriarcado. 

Estas dimensões se tornam ainda mais complexas quando as mulheres estão 

imersas em ambientes de vulnerabilidade, como pobreza. Assim, é importante que as 

ações que sejam construídas como forma de gerar apoio a este público sejam constituídas 

de intervenções interseccionais, é o que propõe Davis (2016) sobre a intersecção entre 

mulheres, raça e classe, nesse sentido, mulheres negras podem vivenciar opressões 

distintas das mulheres brancas, ou mulheres negras e pobres enfrentam situações 

preconceituosas por estas condições, pois existe uma marca histórica impressa em seus 

corpos que as coloca em situação de subalternidade. 

A realidade social de violência gera impactos negativos na constituição 

psicológica de mulheres inseridas nestes contextos, assim, podemos encontrar duas 

categorias importantes a serem analisadas: a vergonha e a humilhação. Moura Jr. (2012) 

relata que a situação de vergonha se trata de um sentimento comum a todos os seres 

humanos e que é no desenvolvimento das relações que a vergonha se instala, quando as 

pessoas dão conta do olhar do outro sobre si.  

La Taille (2012) afirma que a vergonha está centralizada no juízo que o outro 

produz sobre alguém, assim, ele é desencadeado pela opinião de outro e corresponde a 

dimensão afetiva que está relacionada a um controle externo, mas que também pressupõe 

controle interno de quem sente a vergonha. Acrescenta-se a isso a ideia de exposição e 

juízo, que pode ser ou não negativo, e que carrega a possibilidade de encontrar-se 

inferiorizado. Quando entrevistei a Luana, embora já tivessem se passado quase dois anos 

após os atos de agressão, a mesma demonstrou sentimentos de vergonha e dor pela 

situação que esteve. Durante quase toda a entrevista ela controlou o choro e fomos 

interrompidas diversas vezes por ligações do ex-companheiro, que de acordo com a sua 
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fala, ele já estava noivo de outra mulher. É difícil, enquanto mulher, feminista e com 

formação em psicologia, não se afetar com o discurso, não se colocar no lugar dela. 

Acredito que de certa forma, isso aconteceu, mesmo que apenas no convite a responder 

as questões da pesquisa. Como em todas as outras entrevistas, sob o relato subjetivo de 

cada uma. A essa questão, dos sentimentos de humilhação e vergonha, Launa relata que 

no dia em que ocorrei a denúncia e prisão de seu ex-companheiro, a seguinte descrição: 

Foi a primeira vez que sofri violência, em nenhuma outra relação havia 
passado por uma situação parecida. (Lágrimas). Aí, é (...) eu cheguei em casa 
(...) e eu (...) quando eu abri o portão ele já começou a me agredir. E tudo isso 
na frente do meu filho (...) ele tava com nove anos, mais ou menos isso. 
(LUANA, E.I.) 

Estanislau e Ximenes (2016) acrescentam que a vergonha pode ser compreendida 

como um sentimento que tem ligação direta com a aceitação de uma imagem pessoal, que 

pode vir carregada de depreciação, onde esta condição está ligada a aspectos da vivência 

desses sujeitos em ambientes de privação ou de humilhação. No caso de mulheres que 

são ou foram violentadas por seus companheiros, a vergonha pode surgir como um fator 

que pode colocá-las em um lugar de opressão, em que elas podem não expor suas 

condições por vergonha. Harkot-de-La-Taille (1999) pontua que o sentimento de 

vergonha pode ser experimentado em duas situações distintas, a primeira é na situação de 

prospectiva, que pode ser entendida como a vergonha sendo antecipada a uma situação, 

e a segunda é a retrospectiva, que coloca a vergonha como consequência de uma situação 

complexa ou não planejada. La Taille (2012) sugere a essas situações que o auto juízo 

está presente em ambas as condições. 

As entrevistas de Paula e Andressa, também expressaram essa situação de 

vergonha e humilhação na frente dos filhos, o que parece ter sido um elemento disparador 

que favoreceu a decisão de ligar para a Polícia. Na cena relatada por Andressa, em que 

seu companheiro chega a noite chutando o portão da casa, ela acrescenta “Aí as meninas 

tavam tudo dormindo comigo. Só que antes de quebrar, ele chamou” (ANDRESSA, E.I.). 

No caso de Paula, a violência tornou-se até mais complexa, uma vez que o agressor 

disparou palavras de baixo calão para sua filha, na época com 17 anos, bem como a 

empurrou diversas vezes, o que caracteriza violência contra adolescente, agravando mais 

ainda a situação do agressor, no relato de Paula para a cena da agressão: 

Antônio se levanta eu não vou gritar, eu não vou chorar, porque eu tô cansada 
de viver nessa vida, Alexandre, pode ir para sua casa e leve suas coisas, leve 
tudo seu”. Aí ele deu dois tapas na minha cara, e a minha filha viu. Na hora 
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que a minha filha viu, ela foi para cima dele. Ela tem 18 anos, mas só que ela 
tinha 17. E ele pegou ela assim, fez um gesto com as mãos, e jogou ela, para 
ela sair, entendeu? Então assim, para minha filha ele fazer isso com ela, foi 
(...) (Paula não finalizou a frase, começou a chorar) (PAULA, E.I.) 

Na situação de mulheres vítimas de violência, acrescenta-se a existência das 

práticas de humilhação. Observamos isso no relato de Stefany, quando ela diz que recebeu 

ligações das cunhadas após as mesmas saberem que o irmão estava detido, e estas 

alegaram que o irmão tinha feito uma má escolha ao ter oficializado a união com ela em 

pouco tempo de relação, enquanto com a ex-mulher, não houve casamento oficializado, 

ela diz: 

Mulher, eu não sei (...) Tipo culpando, né? Porquê da pessoa foi dizer que a 
pessoa conheceu uma pessoa, mal conheceu e já foi (...) passou 16 anos com 
a ex dele e não(...) não tinha casado. Aí eu disse para ela, que se eles não 
casaram isso aí é problema deles dois e é(...) e se for o caso, ele também já 
tem Maria da Penha por causa dela, que já existia Maria da Penha, ela já deu 
parte dele, já foi afastada (...) foi tomado o (...) foi feito medida protetiva. 

(STEFANY, E.I.) 

Amaral et al (2015) destacam que no Ceará, a face e o crânio são as duas regiões 

mais agredidas em subnotificações, os autores destacam duas possíveis explicações para 

estas situações, a primeira seria pela falta de proteção na qual a cabeça encontra-se 

exposta e a segunda é a de que sendo o rosto um atributo de valorização social e da beleza 

feminina, o agressor encontraria nesse espaço a forma mais direta de atingir a honra das 

vítimas, tornando a situação vexatória.  

Dourado e Noronha (2015) em um estudo sobre a violência contra a mulher e os 

danos provocados ao rosto feminino pelos seus parceiros, identificam que as marcas 

permanentes tendem a produzir sentimentos como autodepreciação, humilhação e 

vergonha, ademais ao sofrimento psíquico, os autores afirmam que: 

Julga-se necessário problematizar a explicação simplista do senso comum, e 
referida em algumas produções científicas, que atribui as altas taxas de lesões 
faciais em mulheres vítimas de violência conjugal apenas ao fato da face ser 
um sítio corporal desprotegido e de maior exposição. Há que se considerar, 
também, as nuances subjetivas imiscuídas neste fenômeno. Sob este prisma, 
justifica-se uma investigação mais aprofundada, diante da presunção que um 
dano físico, temporário ou permanente associado a essa região, pode assumir 
relevância singular, ao sugerir uma superposição entre violência física e 
psicológica, decorrente do caráter de humilhação, de ameaça ao locus por 
excelência da identidade pessoal e de violação à dignidade humana que uma 
agressão ao rosto pode representar. (DOURADO; NORONHA, 2015, p.2913).  
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Teresa é a entrevistada que mais falou desse elemento, dos ferimentos que foram 

disparados contra seu corpo. No dia desta agressão, o seu companheiro jogou um 

ventilador em sua cabeça: 

Foi assim, a história se agravou mais por causa disso aí, essa discursão 
bestinha (...) “Ah, isso não vai dar mais certo, não porque você não tá (...) não 
quer fazer nada em casa, as coisas” / “Não, mas você também não ta dentro 
de casa”. / “Roberta isso é hora de você chegar em casa? Eu não posso beber, 
trabalho” / Aí passou, nessa discussão (...) eu empurrei ele, dei nele. Eu bati 
nele. Um tapa mesmo, daquele de estralar mesmo. Aí ele começou me 
agredindo, que não era homem para essas coisas, ele tacou o ventilador na 
minha cabeça. Aí eu comecei a sangrar, ele falou um monte de coisa, um monte 
de besteira para mim. Aí eu comecei a chorar. “Eu vou sair, se você melhorar, 
se você quiser ir para casa da sua filha você vá”. Aí eu fiquei calada. No 
mesmo dia eu liguei para polícia. Foi bem rápido. (TERESA, E.I) 

Amaral et al (2015) acrescentam que muitas das marcas físicas no corpo das 

mulheres vítimas de violência conjugal, passam despercebidas por profissionais de 

atendimento. Quando a agressão ocorre no corpo, é mais provável que as vítimas possam 

esconder com o uso de roupas, como forma de camuflar a marca e não sofrer vergonha, 

mas quando esta marca física está no rosto, é quase improvável que aconteça uma 

camuflagem.   

No caso de Stefany, durante a entrevista, ela não quis falar detalhadamente como 

ocorreu a cena da agressão, no entanto, foi possível observar em seu semblante e na fala 

tremula, com os olhos marejados, o quão difícil foi e tem sido lembrar deste momento, 

ela falava pausadamente, com voz baixa e silenciando, olhando para o chão como se o 

seu pensamento a tivesse levado para outras percepções e sensações. Quando a perguntei 

o que a levou a realizar a denúncia, ela respondeu:   

Porque ele sempre ria da minha cara, aliás, até no dia mesmo, ele (...)  na 
mesma hora ele chorou, pedindo para mim não fazer, pedindo desculpa, e na 
mesma hora eu disse para ele que só: “ó, eu lhe dou um murro também no 
seu olho, ai pronto, ai eu não denuncio você”. Aí ele pegou e se estressou 
logo. “hahaha, chama que quem vai é tu”. E eu não pensei duas vezes. Se 
tem uma coisa que eu não gosto, é de quem faz hora com a minha cara. E 
ainda (...) ainda faz hora de dizer na cara da pessoa “quem vai é tu”. Vamo 
então ver quem é que vai. É isso. Fiz a denúncia e faço de novo se vier me 

agredirem, enquanto for só coisa verbal (...) (STEFANY, E.I) 

Posteriormente, ela não nominou que sentimentos foram esses, se orgulho, 

coragem, resistência ou empoderamento, mas o seu tom de voz deixou claro que foi o 

suficiente para romper, naquele momento, com uma situação complexa e cansativa que 

vinha se estendendo há uns dias, nas discussões com violência psicológica. Nesse sentido, 

a humilhação pode ser representada por práticas que visem diminuir a quem se destinam 
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as palavras ou ações, trata-se de um repertório de injúrias, calúnias e difamações que 

depreciam o outro e que repercute de forma negativa, danosa no desenvolvimento de 

quem sofre com isso (MOURA JR, 2012), mas que não estejam ligadas apenas as marcas 

físicas da agressão, uma vez que em todas as formas de violência, a saúde mental das 

mulheres encontra-se comprometida.  

Luana, quando narra a cena da agressão física, expressa o sentimento de vergonha 

e humilhação, principalmente por ter passado por isso na frente de seu filho, a medida em 

que ela me falava, ela não conseguia não chorar, ela respirava fundo, tentando engolir o 

choro e falava pausadamente “Aí, é (...) eu cheguei em casa (...) e eu (...) quando eu abri 

o portão, ele já começou a me agredir. E tudo isso na frente do meu filho” (LUANA, 

E.I). Amaral et al (2015) acrescentam que muitas das marcas físicas no corpo das 

mulheres vítimas de violência conjugal, passam despercebidas por profissionais de 

atendimento. Quando a agressão ocorre no corpo, é mais provável que as vítimas possam 

esconder com o uso de roupas, como forma de camuflar a marca e não sofrer vergonha, 

mas quando esta marca física está no rosto, é quase improvável que aconteça uma 

camuflagem.  

Paula, assim como Luana, enfrentou a cena da agressão física, na frente da filha, 

o que em seu relato, foi uma situação bastante complexa, por duas questões que ela 

descreve, a primeira foi a de que a sua filha não conseguiu ficar quieta, enquanto via a 

mãe sendo agredida e assim, avançou sobre seu companheiro sendo agredida também por 

ele, e segundo que, em seu relato, ela não poderia não fazer nada com aquela situação, 

uma vez que caberia a mesma, pela sua filha, tomar uma decisão: 

Na hora que a minha filha viu, ela foi para cima dele (...) E ele pegou ela assim 
(fez um gesto com as mãos) e jogou ela, para ela sair, entendeu? Então assim, 
para minha filha ele fazer isso com ela, foi (...) Ela ficou transtornada, uma 
coisa que eu não sabia da minha filha, ela ficou louca. Transtornada. Ficou 
louca mesmo, louca. E aí, no que ela vinha e pegava ele, ele jogava ela e 
quando vinha me jogava. E ficou jogando nos duas, porque ele tem mais força 
que nós duas juntas. (...) Porque aí ela dizia “vai embora” e ele dizia “sai 
rapariga” com ela. “é duas raparigas, vocês duas, num sei o que, nenhuma 
presta”. Se descontrolou-se. Desde os 7 anos que ela tem ele como se fosse o 
pai dela, ela tem ele né. (...) E fui para a delegacia. E ele lá calado. Aí eu fui, 
peguei e falei “olha, ele empurrou eu, ele empurrou a minha filha, 
esculhambou, chamou ela de rapariga e eu também. Eu tô aqui pela minha 
filha, porque se eu e ela nem tivesse, nem por isso, revolvemos, mas mexeu 
com a menina, aí lascou. (PAULA, E.I) 

As mulheres vítimas de violência situam-se neste espaço de vergonha e 

humilhação decorrentes dos diversos tipos de agressão, e a violência psicológica, torna-
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se a mais difícil de ser identificada a olho nu. A mulher que passa por momentos de 

humilhação com as situações que o companheiro impõem na medida em que a relação se 

torna mais privada e a mulher passa a fazer concessões a pedido do companheiro, uma 

vez que sente ou entende que ao ceder aos desejos do companheiro, ela estará conivente 

com o papel ideal de mulher que deve agradar ao homem, papel este que por muitos anos 

foi introduzido na sociedade, levando assim a satisfação masculina da relação. Ou o que 

é observado durante o ciclo de violência, após a agressão, o homem pede desculpas, culpa 

a mulher por ter saído do seu controle, justifica que as suas atitudes provocaram a ira dele 

e os ciúmes, e que aquela reação é para o bem da relação, prometendo que isso não irá se 

repetir se ela se comportar como uma mulher decente e digna do amor dele.  

Kauchakje  (2012) descreve que a isso, podemos observar, que mesmo após a 

consolidação de Leis que visam garantir a proteção de mulheres que sofrem violência 

doméstica, seja por parte de seus companheiros ou não, a denúncia é uma etapa com a 

possibilidade de provocar a saída do lugar de violência e estigmatização, no entanto, não 

há ainda a garantia efetiva de redução dos índices de violência, pois existem outros 

aspectos da realidade dessas mulheres que precisam ser observados e analisados pelo 

Estado. Crenshaw (2002) explica que, para que todas as mulheres se beneficiem da 

ampliação da proteção dos Direitos Humanos baseados em gênero, é importante que se 

exija dos envolvidos que as suas atenções percebam as diversas formas pelas quais o 

gênero intersecta-se em meio a outras identidades e o modo ao qual estes entrecortes 

colaboram para a vulnerabilidade particular dos distintos grupos de mulheres.  

Carneiro (2008) complementa esta ideia ao propor a intervenção interseccional 

como uma possibilidade de singularizar a mulher em suas relações umas com as outras e 

de perceber o sentido relacional no processo de reconhecimento de si, que deve estar 

sempre aberto a ressignificações, de ser fluido, ao contrário, as diferenças entre homens 

e mulheres tornariam a situação essencializada, universalizada, em que a subjetividade 

seria igual para todos. Hirata (2014) reforça a esta afirmativa que a interseccionalidade 

pode ser percebida como um modo de “combater opressões múltiplas e imbricadas, e, 

portanto, um instrumento de luta política” (p.69). 

Paixão et al (2018) ao analisarem a fala de homens que respondiam processo 

judicial pela Lei Maria da Penha, revelam que as falas destes homens denunciam o 

sentimento de injustiça pela situação de prisão preventiva, os autores destacam que havia 

nessas falas o desejo de “vingar-se da mulher, culpabilizando-a pelas vivência no cárcere” 
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(p.03), o que leva a conclusão de que a conduta não foi violenta, menos ainda criminosa. 

Essa é uma característica da violência contra a mulher que demonstra o quanto os atos de 

violência são considerados aceitáveis em uma relação afetiva, onde muitos indivíduos 

entendem essa postura como forma de cuidado ou de demonstrar poder e honra. É o que 

se observa na justificativa da violência patrimonial e psicológica sofrida por Andressa, 

quando ela é culpada pelo comportamento de seu companheiro e introjeta essa culpa, 

observa-se isso quando a sua patroa no momento em que eu estava entrevistando nos 

interrompe e diz que Andressa não tinha nada que ligar para a Polícia, pois ele não havia 

feito nada, quando na verdade ele foi até a cada dela gritando e chutou o seu portão, que 

acabou sendo quebrado: 

Lembro! Eu faço é rir da arrumação. Foi porquê (...) eu acho que casamento 
em si, vira rotina. Aí virou rotina. Ele trabalhava, chegava, dormia. E mesmo 
assim, deixava eu sair, pros forrós, pros cantos. Aí, né? Acontece o que é de 
se acontecer, né? Que hoje em dia você não tem ciúme, você deixa eu sair, não 
sai comigo (...) Aí aconteceu (...) passei foi tempo até descobrir. No carnaval 
ele descobriu. (Traição). No carnaval. Começo de carnaval, eu acho. Nesse 
tempo o carnaval era sexta. Não, foi quinta. Foi logo numa véspera de 
Carnaval. Aí passou quinta, sexta... no sábado ele bebeu e foi me fazer medo, 
né? Na minha frente da minha casa, no portão. Menina, eu não sei como ele... 
até hoje eu fico para pensar como foi, que uma porta com cadeado (...) ele se 
cortou todinho e ele entrou. Aí, tu sabe, casa de pobre deu um chute, a janela 
abriu. Aí as meninas tavam tudo domindo comigo. Só que antes de quebrar, 
ele chamou. Só que eu não ia abrir, né? (ANDRESSA, E.I)  

Então temos a fala de sua patroa, que nos interrompe e diz: 

Pois é mulher, ela é doida, ela tem um marido de ouro. Ele perdeu moto, ele 
perdeu o emprego, perdeu a mulher, em pleno carnaval. Botou o miserável na 
cadeia, eu foi quem tirei, porque ele não merecia. Ele não encostou um dedo 
nela, ela largou Maria da Penha. Mas ele não fez nada para lhe deixar com 
medo, empurrou uma porta que era da casa dele, né? Ele nunca tinha lhe 
batido, tinha lhe xingado. (PATROA DE ANDRESSA) 

Portanto, Andressa foi culpabilizada em dois aspectos, primeiro pela traição, 

passível de um comportamento agressivo do companheiro, segundo porque ao tentar se 

defender de uma violência física, ela chamou a Polícia que o prendeu. É aqui, nessa 

complexidade que as mulheres podem sentir-se culpadas pela violência sofrida, 

denotando aspectos psicossociais de baixa autoestima, isolamento social, vergonha pela 

violência sofrida e sentirem-se humilhadas pelas ações do relacionamento e mesmo pela 

decisão de denúncia ou que são culpadas pelas agressões devido ao mau comportamento 

destinados às mulheres.  

Nesse contexto, existe uma dificuldade masculina em se reconhecer como 
autor de uma ação violenta, e aceitar os motivos que o levaram à reclusão, o 
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que pode gerar sentimento de injustiça, inconformismo e tendência a culpar a 
mulher. Para além da naturalização, a culpabilização feminina se fundamenta, 
ainda, na crença masculina de que a relação conjugal, mesmo permeada pela 
violência, é do foro privado e de interesse apenas do casal, não sendo, portanto, 
do âmbito público, tampouco do setor jurídico-policial. Todo esse contexto de 
naturalização e não entendimento açula ódio, desejo de vingança, retaliações e 
até mesmo assassinatos de mulheres, quando elas fazem a denúncia criminal, 
tornando público um problema que na perspectiva masculina é particular 
(PAIXÃO et al., 2018, p.04).  

Logo, é nesse aspecto do entendimento de que a violência doméstica conjugal 

deve ser um assunto amplamente discutido fora dos muros privados, uma vez que as 

vítimas tendenciam ao isolamento social e a ideia de que a violência doméstica não diz 

respeito aos que não fazem parte da relação afetiva. Outra característica a ser considerada, 

é que ao compreendermos a violência como um constructo estrutural da sociedade, muitos 

desses casais vivenciaram o que alguns autores chamam de violência transgeracional, em 

que situações de atos violentos foram constantes na infância, sendo reproduzidos ao longo 

de seu desenvolvimento. 

Em alguns casos, a violência contra a mulher pode chegar ao feminicídio. 

Machado e Elias (2017) afirmam que o feminicídio trata-se de um crime de poder, em 

que é mantida uma lógica onde as mulheres são submetidas às regras e leis que 

subalternizam os corpos femininos ou feminizados, nesse sentido, as mulheres seriam 

mortas não somente pelo o que biologicamente está definido em seu corpo, mas por não 

obedecer ao que socialmente lhe é cobrado.  

Logo, Machado e Elias (2017) ressaltam que o corpo da mulher pode assimilar 

duas formas de reflexos que a cultura patriarcal funda em dois eixos: o primeiro é o que 

coloca a mulher em uma situação de submissão aos homens e o segundo é o que conduz 

a uma identificação de homens com seus pares, constituindo assim uma lógica de 

submissão social das mulheres. No campo da violência doméstica conjugal, a vergonha e 

a humilhação são categorias psicossociais importantes para serem analisadas, uma vez 

que, na dinâmica das relações afetivas de dominação homem-mulher, existe uma relação 

de poder que se fortalece a partir da apropriação dos papéis sociais pré-estabelecidos 

anteriormente às mulheres e que as coloca em um lugar subalterno, lugar este potente 

para a produção de estigmas sociais.  

Garcia (2015) pontua que, durante anos, as mulheres consideraram-se serem as 

culpadas pelas situações de violência vivenciada com seus parceiros, pensando que seria 

comum sofrer maus-tratos. A autora afirma que, no Brasil, esse sentimento de culpa ainda 
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é presente na fala dos relatos de denúncia, e a reflexão dessa questão só veio à tona quando 

na luta dos movimentos feministas, o tema tornou-se público. Destaca-se que o 

sentimento de culpa por toda a complexidade que ocorre em seu entorno, provoca nas 

mulheres a ação de silenciamento originado da vergonha, Marques e Germano (2018), ao 

analisarem a literatura de Rebecca Solnit, apontam pistas sobre a possibilidade de que a 

convocação das mulheres ao processo de fala, de não silenciar as práticas de violência e 

exclusão, como modo de gerar um potente engajamento social e fortalecimento de outras 

mulheres: 

O silêncio e a vergonha são contagiosos; a coragem e a fala também. Mesmo 
agora, quando as mulheres começam a falar de suas experiências, vêm outras 
em apoio e partilham as suas próprias.  (MARQUES; GERMANO, 2018, 
p.129)  

Portanto é de extrema importância convocar estas mulheres a falarem sobre suas 

situações. Isso é percebido na fala de Luana, quando ela reconhece que a ela foi dada a 

culpa da situação de violência, em que durante todo o processo de idas e vindas com seu 

agressor, houve atribuição de culpa a ela por todo cenário em que ela estava inserida como 

foi importante ela perceber que tinha em sua própria família apoio para enfrentar a 

situação: 

Eles diziam que a culpa era minha. A culpa da agressão, a culpa de tudo. A 
culpa dele ter feito o que ele fez comigo. Dele tá preso. É! Falaram que eu não 
precisava ter feito isso. De eu ter dado parte. Que bastava eu ter ido embora. 
Ou ele ter pegado as coisas dele e ter ido embora. A minha família ficou toda 
do meu lado, lógico. Me apoiaram demais e acho (...) todos que sabem dessa 
história, que não são muitos, são poucas pessoas. Tirando a família dele, todos 
me apoiaram. Entendeu? Eles que me acusaram (a família dele). (LUANA, 
E.I.) 

Dantas e Vasconcelos (2017) afirmam que um dos grandes problemas, quanto ao 

processo de culpabilização das mulheres vítimas de violência está relacionado ao fato de 

haver uma mentalidade patriarcal muito forte, em que ao invés de as mulheres serem 

acolhidas, elas são julgadas, logo, a culpabilização da vítima, seria construída pela 

desqualificação da fala das mulheres, que são julgadas pelas roupas que usam, ou sobre 

qual comportamento elas tiveram para provocar a agressão do companheiro.  

Observei isso muito forte no seguinte relato de Andressa: 

Pesquisadora: E quando ele voltou para casa, o que as pessoas falaram?  

Andressa: Disseram nada. Pronto! Meu marido é o tipo (...) quando ele me 
conheceu, ele já sabia que eu era mãe de três filhos e ele chegou para minha 
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mãe e disse “tô afim da sua filha”. E a minha mãe foi muito sincera e disse 
“minha filha não presta não”.  

Pesquisadora: Como assim “não presta”? 

Andressa: Danada. Nessa questão, danada. Só isso. Sou muito danada. Era, 
né? Que agora eu tô quieta. Eu era muito danada para namorar. Né à toa que 
eu tenho três filhos, de três pai diferentes. (Nirvana, E.I.) 

Como foi destacado anteriormente, na entrevista de Andressa, fomos 

interrompidas pela sua patroa, também devido a entrevista ter acontecido no seu local de 

trabalho, lugar escolhido por ela, onde a sua patroa atribui a causa de toda situação 

conflituosa ao fato de Andressa ter feito a denúncia de violência patrimonial. Ficam 

abertas nessa fala, duas perspectivas a serem pensadas em contextos de violência contra 

a mulher, a primeira, e já discutida, é a de que violência patrimonial não é considerada 

socialmente um violência, a segunda é que quando uma mulher busca segurança através 

da Justiça, quando tem consciência das formas de violência, no caso de Andressa isso 

ficou claro, elas são desautorizadas, uma vez que não houve uma agressão no corpo, uma 

vez que as pessoas ao seu redor entendem que o seu comportamento de gostar de dançar, 

sair, beber e namorar não são comportamentos aceitáveis para uma mulher. Situações 

como estas, de julgamento moral, dos papéis que não são cumpridos socialmente por 

mulheres, pode muitas vezes surgir até nos espaços de apoio institucional, ora, também, 

as mulheres podem ser julgadas por não conseguirem romper com o clico de violência. 

Silva, Padoin e Vianna (2015) ao analisarem as concepções de profissionais das 

equipes de saúde da família em relação à violência contra a mulher e à prática assistencial, 

apontam que muitos dos profissionais entrevistados relatam que as mulheres são 

resignadas aos seus companheiros, aceitando as atividades domésticas e cuidado dos 

filhos, nesse sentido, quando elas realizam algo que não está dentro deste cenário de 

submissão, tornam-se as culpadas pela agressão sofrida. Essa afirmação concorda com os 

achados de Souza e Cassab (2010) quando eles apontam que na medida em que os abusos 

se tornam mais frequentes e mais agressivos, a mulher tenciona a considerar-se culpada, 

a normalizar a violência e que ela é quem está realizando algo errado. No relato de Paula, 

é nítido observar e compreender a forma como a mulher vítima de violência encontra-se 

perpassada pela culpa e culpabilização da violência e da prisão do agressor, a ponto de 

ter que resolver retirá-lo da situação:  

mulher minha mãe mesmo dizia “mulher por que tu fez isso? o homem tá 
preso, não precisava disso”.  Eu fiquei sendo a condenada da história.  e daí 
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eu sabia que eu não estava errada de querer ajudar ele, porque ninguém 
ajudava ele. (PAULA, E.I) 

Essa questão de ter que resolver a retirada da queixa, inclusive não acontece mais, 

os homens que respondem pela Lei Maria da Penha mesmo que fora do presídio, é uma 

situação em que Paula, Andressa, Teresa e Stefany tiveram que se responsabilizar. As 

quatro foram até a Promotoria da Justiça da Mulher pedir para que os agressores saíssem 

do presídio, e dizer que gostariam de retomar o convívio com eles, amenizando os atos 

de agressão. Exceto Luana, no entanto, essa ainda foi abordada pelo advogado do 

agressor, que pediu para a mesma escrever uma carta de próprio punho, autenticada em 

cartório, alegando que o mesmo era um cidadão de bem e assim o advogado pudesse 

entrar com o pedido de liberdade. Stefany, foi a mais categórica em reconhecer que não 

era culpada: 

Pesquisadora: Você se sente culpada por todo esse processo que está 
vivenciando e que já vivenciou? 

Stefany: Na verdade, né culpa minha não. Foi ele que procurou. Pode 
qualquer uma pessoa dizer que eu sou egoísta, pode falar o que falar, mas eu 
fiz, e se me agredir eu faço de novo. E ele tá ciente disso, eu já disse para ele, 
se ele não quiser mais, no dia que não der certo mais nós viver juntos, se botar 
na cabeça que não quer, cada qual vai pro seu lado, nós resolve nossa vida, 
mas bater em mim, eu não vou mais aguentar nem um empurrão mais. 

Consequentemente, torna-se necessário ampliar o olhar para a situação de 

produção de estigmas e suas categorias de opressão e assim poder identificar como estas 

mulheres buscam e constroem as suas redes de apoio e expandem o seu repertorio de 

apoio social. Esta categoria será discutida no próximo tópico.   

4.3 Apoio Social uma importante estratégia de enfrentamento à violência contra a 
mulher 

Vivenciar uma relação afetiva permeada pela violência doméstica conjugal é uma 

situação extremamente complexa para as mulheres que estão neste lugar. Primeiro porque 

reconhecer a complexidade dessa relação abusiva é algo extremante delicado, 

principalmente em uma sociedade que cobra das mulheres a manutenção do status quo 

do casamento (BIROLI, 2017) e segundo porque nenhuma mulher deseja estar nesta 

condição, portanto, reconhecer que a pessoa amada é agressiva, trata-se de um movimento 

doloroso. Existe um processo psicossocial nessas relações, em que os momentos de 

violência não acontecem a todo instante, mas sim, dentro de um ciclo de violência, em 

que a mulher nesta relação se encontra tão fragilizada que acredita na culpabilização que 



109 
 

recai sobre si, pelos maus tratos sofridos, em que qualquer iniciativa que contrarie o 

companheiro provocará a agressão (Dutra et al, 2013).  

Nesse sentido, lidamos com situações que demandam destas mulheres um 

movimento de reflexão, análise e resistência bastante abrangentes. Realizar esta travessia 

é uma escolha que requer ajuda, apoio e empoderamento, uma vez que as mesmas se 

encontram envoltas por sentimentos de vergonha, humilhação e culpabilização pelo lugar 

da violência sofrida, um fator infelizmente ainda recorrente na sociedade (Dutra et al, 

2013). Para Berth (2018) empoderamento além de ser um termo complexo em sua 

explicação, trata-se de uma estratégia de reconstrução das bases sociopolíticas, e se 

consiste nas dimensões cognitiva, psicológica, política e econômica.  

São muitas as situações que acontecem no cenário das políticas de atendimentos 

às mulheres vítimas de violência, algumas histórias podem se assemelhar, outras podem 

ter chegado ao extremo, como ao feminicídio, portanto, uma das reflexões que os 

profissionais de toda a rede de atendimento necessitam estar atentos, é ao que estas 

mulheres têm a falar, o que elas sentem ou como o serviço pode contribuir para que o 

enfrentamento a situação de violência pode colaborar para o empoderar-se e a construção 

de autonomia.  

As mulheres que vivenciam relações de violência conjugal, podem encontrar-se 

numa posição de dependência psicológica, ou financeira, ou na crença religiosa de o 

casamento ser uma condição para toda a vida ou pela ideia de não criar seus filhos longe 

do pai (BERNARDINO et al, 2016). Logo, pensar estratégias de enfrentamento a 

violência contra a mulher, torna-se uma questão mais complexa do que apenas afastá-la 

do agressor, mas se faz necessário pensar em políticas sociais que possam colaborar para 

que estas mulheres consigam seguir seus caminhos de modo potente. Nepomuceno, Silva 

e Ximenes (2016) relatam que o enfrentamento é uma categoria rodeada de estratégias 

criadas pelos indivíduos para lidarem com situações e contextos vulneráveis. Nesse 

sentido, os modos de enfrentamento têm a ver com a capacidade de transformação e 

superação diante de contextos de exclusão, estigmatização ou marginalização.  

Callou e Sampaio (2016) orientam que, para que a sociedade civil consiga 

erradicar ou enfrentar a violência contra a mulher, é necessário que ocorram ações 

articuladas e integradoras em diferentes serviços, além de reconhecer que a necessidade 

dessas mulheres tem a ver, também, com educação, moradia e saúde. Paixão et al (2017) 
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acrescentam que para os homens, agressores, é necessário que aconteça um olhar 

psicossocial direcionado aos mesmos, para que a violência possa ser reconhecida como 

uma dimensão de opressão, é necessário que eles também possam vivenciar intervenções 

que provoquem uma reflexão e transformação.  

As condições de opressão que atravessam a temática da violência contra a mulher 

e a produção de estigmas a partir deste lugar de violação de direitos e de subordinação 

feminina, deparamo-nos com um lugar de vulnerabilidade, fragilidade social e emocional. 

Para Silva, Lacerda e Tavares (2016), essas condições podem ser identificadas em todas 

as estruturas que envolvem o enfrentamento à violência, desde as agências formais, como 

delegacias e demais serviços de assistência às mulheres vítimas de violência, como nas 

relações com o companheiro, familiares e na comunidade. Podemos identificar nestas 

relações, como o processo de estigmatização dessas mulheres é construído em suas 

realidades, bem como identificar onde elas encontram apoio social para seguir.  

Há uma grande variedade de definições para apoio social. Griep (2003), ao 

apresentar algumas formas de definição, afirma que esta categoria pode ser compreendida 

como uma dimensão funcional e qualitativa da rede de apoio social, formada por relações 

formais e informais que envolvem questões de aspectos emocionais, a possibilidade de o 

sujeito ter com quem contar em situações adversas e a valoração dos grupos dos quais os 

sujeitos fazem parte e que propõem um ambiente de cuidado. Nascimento e Rosa (2015) 

consideram que o apoio social está envolvido por três tipos de categorias independentes, 

ou seja, elas podem ocorrer de modo individual, e em sincronia, portanto, 

simultaneamente; para a categoria emocional, são considerados os aspectos de cuidado, 

aquelas ações em que os sujeito através de contato, de acesso a informações, sente-se 

cuidado, assistido; a categoria estima, o sujeito sente-se estimado, encorajado a seguir 

forte; e a categoria, “publicizado”, em que o sentimento de autoestima e pertença a uma 

rede de comunicação lhe possibilite fortalecer o processo de enfrentamento ás 

adversidades.  

Silva et al (2016), em um estudo sobre apoio social como modo de enfrentamento 

à pobreza, destacam quatro tipos de apoio social, a serem considerados por esta pesquisa: 

o apoio familiar, com base nas famílias; o apoio comunitário, com base nas relações 

comunitárias; o apoio religioso, com base nos aspectos espiritual e religioso; o apoio 

institucional de modo formal e advindo de ONG´s, instituições ou Políticas Públicas. Para 

Griep (2003), existem ainda cinco formas de realizar apoio social, dentre eles o apoio 
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emocional que tem a ver com a forma como a rede de apoio social satisfaz as necessidades 

pessoais uns dos outros em momentos adversos; o apoio afetivo, em que ocorrem 

demonstrações de afetos; a interação sócio positiva, onde nos relacionamentos 

interpessoais são realizadas atividades em distintos momentos, como ter alguém para 

vivenciar situações agradáveis; o apoio de informação que relaciona-se com as 

informações que cada um recebe para lidar com situações específicas e por fim o apoio 

instrumental ou material, que seriam os recursos materiais ou serviços disponibilizados 

para casos de emergência.  

Destaco como uma importante premissa nessa etapa de identificação do Apoio 

Social dessas mulheres, a urgência de também compreender como se configuram as redes 

de apoio de cada uma delas, seja durante o momento em que elas romperam com a 

violência, através ato de denúncia, como após a decisão de retornar o relacionamento 

afetivo, após o tempo de recolhimento prisional de seus companheiros, levando em conta 

que uma rede de apoio tem caráter transitório, de acordo com as demandas de cada uma 

delas, nos momentos específicos de suas vidas.  A rede de apoio social é caracterizada 

por uma teia de relacionamentos que as pessoas mantêm, sejam estas relações de caráter 

formal ou informal, e são oferecidos diferentes tipos e modos de ajuda, considera-se que 

a rede de apoio social tem a ver com os aspectos quantitativos e estruturais, e é organizada 

por tamanho, dispersão geográfica, força das ligações, integração dos contatos, 

composição dos membros, simetria e enraizamento social (GRIEP, 2003; SILVA et al, 

2016).   Abaixo, apresento o desenho da rede de apoio das mulheres participantes desta 

pesquisa, para uma compreensão panorâmica de cada uma delas e onde é possível 

observar como elas se articulam no processo de enfrentamento a violência e a 

estigmatização.  

Para Griep (2003), a rede de apoio social visa oferecer distintos tipos de apoios, 

que podem ter efeitos benéficos tanto para a rede quanto para o apoio que cada um 

demandar. Silva e Cerqueira-Santos (2014) contribuem com a afirmação ao apontar que 

o apoio social possui relação direta com os fatores de proteção que provocam maior 

influência positiva aos seres humanos, assim, esta consideração destaca que o sistema 

social de cada um, de acordo com suas articulações, pode provocar a redução de fatores 

estressores ou dos momentos de crise. 

A primeira rede de apoio é a de Teresa. No dia em que ocorreu a agressão, em que 

seu companheiro atirou um ventilador contra ela, o primeiro apoio que ela encontrou foi 
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o apoio institucional, através da Polícia e da Delegacia da Mulher. Posteriormente, ela 

teve o acesso ao IML (Instituto Médico Legal) para realização da perícia corporal. Algum 

tempo depois, ela teve o apoio de uma de suas filhas e da sogra, em que a sua filha pede 

que ela não fique mais ao lado do companheiro e a sogra oferece ajuda para o que for 

necessário, no caso, ela ajuda com dinheiro, ambas as atenções dadas podem ser 

destacadas como apoio familiar.  

Teresa decidiu retirar a queixa, no entanto, esta é uma prática que a Lei Maria da 

Penha não realiza, nesse sentido, ela dirigiu-se até a Promotoria de Justiça da Mulher e 

relatou à Promotora que gostaria que seu companheiro saísse do presídio e que ela 

desejava continuar a relação com ele. A Promotora aceitou o seu pedido, fez as devidas 

orientações sobre a Lei Maria da Penha e condicionou a saída de seu companheiro ao 

cumprimento de acompanhamento psicossocial do NUASF, durante o período de um ano. 

Aceita esta condicionalidade judicial, o casal passou a ser acompanhado por uma 

profissional Psicóloga, através de atendimentos individuais e em grupo, mensalmente, 

além de serem encaminhados para reuniões do AA.  Teresa destaca que durante este 

processo, buscou ajuda religiosa, participando de uma Igreja evangélica. Bem como 

estava buscando manter-se a escola para finalizar seus estudos e assim alcançar seu sonho 

de se formar em Pedagogia, a descrição de sua rede de apoio, pode ser vista no desenho 

2: 

Desenho 02: Rede de Apoio de Teresa 

 

Após um ano de atendimento no NUASF, e no dia de sua entrevista de 

desligamento, aconteceu o nosso encontro. E como compreensível pela literatura, a 

formação de uma rede de apoio vai depender de cada situação e demanda específica, bem 
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como dos processos de transformação na vida de cada sujeito. Nesse sentido, a rede de 

apoio de Teresa, encontra-se noutra configuração, distinta desta imagem. O casal, através 

de um convite de trabalho, optou por mudar-se de cidade, sendo a localização da casa no 

distrito da cidade de Baturité. Sendo assim, a configuração de sua rede, até o dia da 

entrevista, encontrava-se restrita ao companheiro, ao dono da casa que estavam sendo 

caseiros, a escola que ela estava frequentando, mas com muita dificuldade de acesso e a 

algumas visitas pontuais a sua sogra e filhos.  

No desenho 3, descrevo a rede de apoio de Paula, que durante sua entrevista 

relatou dois relacionamentos atravessados pela violência, portanto estão descritos dois 

companheiros no desenho, uma vez que o primeiro ainda atravessa a sua vida, pois ele é 

pai de sua filha e esteve presente no dia da violência causada contra as duas. Assim como 

no desenho de Terersa, Paula teve acesso a Polícia, Delegacia da Mulher, Promotoria da 

Justiça da Mulher, IML e Nuasf como formas de Apoio Institucional. Mas evidenciando 

que possuía desde muito cedo independência financeira, que estava trabalhando: 

Desenho 03: Rede de Apoio de Paula  

 

Em seu relato, ela também pontua o Apoio Religioso, mas como algo espiritual, 

ela não conversou com pessoas da Igreja “procuro a igreja sempre, assim, a igreja, Casa 

de Oração, eu sou católica, mas aquela que vai para todo lugar (...) na igreja não falava 

com ninguém, só comigo” (PAULA, E,I.). Em seu relato, ela destaca com ênfase a 

presença de sua mãe e de duas amigas, em que ela afirma:  

eu tenho assim duas amigas, que é que sempre essa que falou que ele é um 
câncer, que aquela pessoa (...) assim, que eu posso chorar eu posso gritar 
que ela está comigo, eu posso estar com ele eu posso deixar ele, ela tá 
comigo do mesmo jeito, se eu quiser ficar com ele ela vai (...) tu sabe né? 
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então assim, ela me apoia com ele ou sem ele, ela sempre está para me 
apoiar eu tenho essa minha amiga (PAULA, E,I.). 
 

No dia da entrevista, ela não estava mais vinculada aos atendimentos no NUASF 

e já havia rompido com o agressor. A sua rede de apoio, nesse sentido, estava em um 

outro formato, com a presença dessas amigas, de sua mãe, sua filha e do seu trabalho, ou 

seja, o seu apoio social estava voltado para a família e os amigos. E em sua fala, ela trouxe 

uma questão interessante, que foi o fato de sentir-se carente por não ter encontrado desde 

o fim desse relacionamento, alguém para namorar “o que aconteceu com o com isso foi 

(...) eu estou traumatizada de namoro eu não arranjei ninguém até hoje”. Essa, também, 

é uma fala que surge no discurso de Luana: 

Para não dizer que não, eu conheci um rapaz, mas eu vi que eu não tava 
preparada naquele momento para ter relação com ninguém e acabei me 
afastando. E (...) e até então tô sozinha e prefiro estar assim hoje, acho que foi 
a melhor escolha que eu fiz. (LUANA, E.I.) 

São dois relatos delicados de serem analisados, mas que são compreensíveis do 

ponto de vista dos papéis sociais estabelecidos para as mulheres, no sentido de que as 

mulheres para terem a sessão de completude, necessitam de um companheiro ao seu lado. 

No caso de Luana e a da descrição de sua rede de apoio, no dia da entrevista, quando ela 

relatou todo o processo vivenciado, as condições foram distintas das de Teresa e Paula. 

Luana não precisou deslocar-se até a Promotoria da Justiça da Mulher para retirar o 

companheiro do presídio, pela Lei Maria da Penha, ela estava resguardada de qualquer 

aproximação com o agressor, nesse sentido, para que seu companheiro saísse do presídio, 

ela precisou escrever uma declaração informando que ele era um cidadão de bem e que 

aquele episódio tinha sido uma situação isolada e tal carta ficou sob domínio do advogado 

de defesa do agressor: 

depois de oito dias que ele tava lá, foi que eu consegui (...) a esposa de um 
preso que tava com ele, pedindo para entrar em contato comigo, ele deu meu 
número, foi que eu fui ter um pouco de contato, de saber notícias, de saber que 
ele pediu para eu fazer uma declaração, declarando que ele é uma pessoa de 
bem, para ajudar ele a sair mais rápido. Mas foi só esse o contato que a gente 
teve nesse período. Eu fiz a declaração, é (...) declarando que ele é uma pessoa 
de bem, que tem emprego fixo, que tinha uma é (...) endereço fixo também, 
entendeu? Eu entreguei ao advogado. Eu fui no cartório, registrei aí entreguei 
ao advogado e ele foi dar entrada na (...) como que ele fala? O pedido de (...) 
de soltura. (LUANA, E.I) 

O apoio institucional que ela teve foi o da Polícia, Delegacia da Mulher e do 

NUASF durante o período de um ano participando dos atendimentos psicossociais, 

conforme o desenho 04: 



115 
 

Desenho 04: Rede de Apoio de Luana 

 

Na época da prisão do agressor, Luana encontrava-se trabalhando e pôde manter 

o aluguel da casa e o sustento do filho, bem como, ela teve apoio afetivo da família e das 

amigas, que segundo Luana “as minhas amigas, assim (...) umas duas que (...) assim, 

diziam que iam me apoiar sempre no que eu precisasse, mas que por elas eu não estava 

mais com ele”. Os laços de amizade com outras mulheres são elementos potentes no relato 

de Paula e Luana e outro fator que se assemelha em suas trajetórias é o fato de ambas não 

estarem mais nos relacionamentos. Griep (2003), Nascimento e Rosa (2015) e Silva et al 

(2016) concordam  com os tipos de apoio social que são sugeridos em suas pesquisas e 

afirmam que os vínculos sociais e afetivos, promovidos pelo apoio social, e construídos 

para auxilio em busca de um desenvolvimento saudável, propõem a criação de estratégias 

de superação assertivas para suplantar as adversidades geradas em um espaço de 

violência, por exemplo. Na fala de Luana, é possível observar o quanto a vivência em 

uma relação violenta pode ser atravessada por solidão e pela redução de relações de apoio, 

mesmo quando ela diz que teve apoio da família, ao final da entrevista ela me enviou o 

seguinte relato: 

Foi muito bom conversar com você, desde quando aconteceu não tinha falado 
do assunto com ninguém, não foi fácil, e não se trata de uma dor física, e sim, 
emocional e acabei mim emocionando, queria ter falado muita coisa e tava 
mim segurando ao máximo para não chorar, não falei nem metade do que 
tinha para falar. Mas foi muito bom conversar um pouco, desabafar. 
(LUANA, E.I.) 

Este relato destaca o quanto é urgente, importante e necessário propiciar espaços 

de fala e fortalecimento para estas mulheres. Mesmo não sendo um objetivo específico 

do estudo, a provocação, no que diz respeito ao convite a fala sobre esta experiência, 

acarreta na construção de novos sentidos produzidos durante e após a entrevista. No 

entanto, este convite a fala, reflexão e conscientização, ainda é um elemento falho nas 
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políticas de enfrentamento a violência contra a mulher, e observo isso quando 

equipamentos como o NUASF, que tinha em sua atuação a possibilidade de promoção do 

fortalecimento das mulheres no processo de enfrentamento às violências, hoje encontra-

se sem esta função, ou seja, não recebem mais casais em situação de Lei Maria da Penha 

para acompanhamento, e quando eu perguntei os motivos de o serviço não estar mais 

recebendo tais demandas, não obtive respostas. 

A minha quarta entrevista aconteceu com Stefany, que assim como Teresa, Paula 

e Luana, tiveram o apoio institucional da Delegacia da Mulher e do NUASF, conforme 

Desenho 05: 

Desenho 05: Rede de Apoio de Stefany.  

 

Assim como Luana, Stefany não teve que resolver, a priori, a situação do 

companheiro, quem esteve neste processo de pedido de liberdade foram os familiares 

dele: 

Quem tava resolvendo as coisa eram os irmãos dele, que ajudava, a dar o 
dinheiro para (...) e o patrão dele. Que arranjou um advogado para ele, da 
família dele lá. Ficaram aqui direto pedindo para mim tirar a queixa, a 
sobrinha dele também pediu. Aí eu tirei a queixa. Aí (...), mas ele só saiu depois 
que eu tirei a queixa. Acho que foi uns (...) acho que foi uns três dias depois 
que eu tirei a queixa, aí ele foi liberado. Aí marcou para mim ir, né, para juíza. 
Aí eu assinei lá. Depois, simplesmente ele chegou em casa como se não tivesse 

acontecido, nada. (STEFANY, E.I) 

Stefany, em sua narrativa, demonstrou não ter um repertório amplo de amizades 

e de contatos familiares, estava desempregada quando conversamos, ela pontuou que a 

pessoa mais próxima para conversar é a sobrinha de seu companheiro “porque eu não 

sou muito de conversar (...) agora a gente sempre (...) a gente tá junto, eu mais a sobrinha 

dele, sempre a gente conversava” e que a pessoa que ela tem mais próxima, que possa 

chamar de família é um irmão que ela só conheceu aos 19 anos: 
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A minha família, eu só tenho a minha (...) assim, que eu conto, só tenho meu 
irmão, que mora aqui, que conheci ele, eu já tinha 19 anos. Ele foi criado por 
outra família. Eu, também, não fui criada pela minha mãe. Então eu não tenho 
vínculo com a minha família, ainda. Só minha mãe que eu falo, e eu também 
não fui criada com ela. E nem ando também na casa dela não. O meu padrasto 
não gosta de mim, e eu também não gosto dele não. (STEFANY, E.I) 

Nesse sentido, Stefany é a entrevistada com menos descrição de componentes 

em sua Rede de apoio. E das pessoas, que ela encontra-se mais próxima, são aquelas que 

fazem parte da família de seu companheiro, como mencionada a sobrinha, e uma cunhada 

com quem ela precisou passar um tempo dedicando cuidado, uma vez que esta estava em 

processo de adoecimento mental e Stefany era a única pessoa disponível para tal função 

além de ser alguém que considerava dar-se bem na convivência:  

E agora, nesses dias, agora, minha cunhada tava doente no hospital. Ela tá 
com problema psicológico, meia perturbada (...) uma delas que tava em São 
Paulo (...) essa daí nunca disse nada comigo não, foi outras duas, não foi nada 
a ver com ela não (...) porque se não, nem tinha ido ficar no hospital se fosse 
uma das outras (...) Aí, ela veio para cá pra casa, a gente trouxe ela do interior 
porque ela tava batendo em todo mundo, e a única pessoa que ela se dava era 
comigo e com ele, que ela não arranjou confusão nenhuma. Aí eu deixei ela 
vir para cá. (STEFANY, E.I) 

Quando perguntei sobre onde Stefany buscou ajuda para todo o cenário adverso, 

ela disse “eu não procurei nada de ajuda não, eu acho que é por isso que eu tenho essa 

mágoa dentro de mim, porque eu não sou muito de conversar” (STEFANY, E.I), essa 

atitude de não falar com ninguém, não buscar uma ajuda específica para falar sobre essa 

experiência, é encontrada no relato de todas as entrevistadas, essa característica tem a ver 

com a vergonha que sentem pela situação de violência e pelo medo de serem julgadas. 

Guedes et al (2017) afirmam e sugerem que o apoio social pode ser avaliado em diversos 

aspectos, como por avaliação da composição e tamanho da rede social, pela durabilidade, 

pela proximidade geográfica, pela frequência do contato social, pela intimidade e a 

reciprocidade das relações, pela qualidade do suporte social recebido e pelo suporte 

instrumental e emocional que se originam.  

Silva e Cerqueira-Santos (2014) apontam a rede de apoio social como um 

importante fator de proteção durante a vida humana, de maneira a propor uns aos outros 

ambientes adequados. Assim, considera-se importante identificar quais são os fatores de 

risco e os fatores de proteção que envolvem as mulheres vítimas de violência doméstica 

conjugal e que visem propor estratégias de convivência e superação de categorias de 

opressão como estigma, culpabilização, vergonha e humilhação. Na situação de mulheres 

que se encontram em ambientes de violência, compreende-se como possíveis fatores de 



118 
 

proteção aqueles propícios a ambientes de relações positivas, como nas comunidades, nos 

serviços públicos de qualidade e nas famílias. Enquanto a fragilidade destes mesmos 

fatores pode torná-los fatores de risco, bem como a situação de viver em um ambiente de 

discriminação, estigmatização e violência. Quando convidei as mulheres para as 

entrevistas, para falar sobre tais questões, também, de forma narrativa, a entrevista 

acarretou a produção de novos sentidos, como apontado no relato de Stefany: 

Eu acho que as pessoas, assim, o pessoal diz que mulher né, conversa demais, 
né? Mas eu acho que todo casal deveria conversar, que tá faltando diálogo, 
assim, é conversa. Porque eu tô num processo assim, que eu não sei qual o 
caminho que eu quero tomar. Eu tenho em vista essa casa para vender. Aí do 
jeito que as coisas tá, se eu vender essa casa, eu já tô aceitando, né? Eu tô 
aceitando tudo que tá acontecendo no momento. Eu tenho meu barraco, que 
tá alugado, que foi meu ex que deixou para mim, quando a gente se separou, 
a gente vendeu a casa e ele construiu na mãe dele e eu comprei essa casinha 
para mim. Aí, eu tô assim num processo que eu queria conversar com ele, ter 
uma decisão certa. Tipo, se ele dissesse não é isso, vai ser assim, então, cada 
qual vai pro seu lado. Porque se eu vender essa casa e construir aqui, aí eu 
vou me separar e vou morar, praticamente de frente um pro outro. Olhando 
um para cara do outro. (STEFANY, E.I) 

Durante toda a entrevista, em cada pergunta que eu lhe fazia, ela trazia elementos 

que aconteceram antes e depois de seu companheiro ser preso, e muitas vezes fazia 

questionamentos a si, sobre qual seria a melhor forma de se fortalecer de mudar o que 

incomoda no relacionamento. Lettiere e Spanó Nakano (2011) ressaltam que quando as 

mulheres tomam a iniciativa de romper o silêncio da violência sofrida, trata-se de uma 

posição que acontece primeiramente em seu meio social, como na família e com os 

amigos, posteriormente seguem para as demais estruturas da rede de apoio social.  

Sobre a transformação do silêncio em linguagem, Lorde (1977/2017) salienta que 

esta ação de fala se trata de uma possibilidade de auto revelação, o silêncio é entendido 

como um modo de imobilização, portanto falar sobre algo é romper silêncios. É o que 

Ribeiro (2017) vem destacar ao anunciar que, o lugar de fala, os saberes produzidos por 

indivíduos estigmatizados, além de serem contra discursos são possibilidade de potência. 

Observo essa afirmação no seguinte relato de Stefany: 

Eu, do jeito que eu fiz, para ele chegar aqui e eu abrir o portão e tudo, eu não 
dei nem a chance, eu não (...) eu devia no dia que eu fui lá na Juíza, era para 
eu ter tido com ele, que era para ter uma conversa nós dois, não dele se 
aproximar daqui de casa. Porque eu não dei a chance dele se arrepender, 
entendeu? Achou a maior facilidade do mundo. “Ó, eu agredi, eu fui preso, 
mas aí eu cheguei em casa, ela não pôs obstáculo”. Então, era para mim ter 
tido outros meios. Ter tido alguma conversa antes, perante a Justiça. Porque 
para nós dois conversar, isso não existe, ele não escuta. Eu posso morrer de 

(...) ele só fica calado, ouvindo as coisas. (STEFANY, E.I.) 
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Esse é um relato bastante potente do que o convite a transformação do silencio em 

ação e em palavras, pode gerar na produção de novas reflexões e de conscientização, até 

mesmo da possibilidade de estas mulheres pensarem sobre algo que elas ainda não tinham 

sido convidadas a pensar, que é onde e com quem buscar ajuda, ou a pensar quais são os 

riscos dessa situação. Considera-se fatores de risco como aqueles relacionados aos 

eventos negativos e que sugerem o aumento provável de problemas que podem ser físicos, 

psicológicos ou patrimoniais, enquanto os fatores de proteção possuem relação com 

aspectos que provocam a mudança de forma positiva ou que alteram revides pessoais em 

ambientes de riscos (SILVA; CERQUEIRA-SANTOS, 2014). Morais, Koller e Raffaelli 

(2012) acrescentam que, em alguns fatores de proteção, pode haver a existência de alguns 

fatores de riscos, como relações afetivas frágeis que causam baixa autoestima, na 

estrutura de equipamentos sociais desqualificados, que não atendam à demanda, ou 

mesmo nos espaços sociais do cotidiano. 

Quando realizei a entrevista de Andressa, ela demonstrou ter consciência de quais 

são seus direitos, enquanto mulher, e os riscos que ela corre numa situação de violência, 

quando ela diz que reconhece a Lei Maria da Penha como possibilidade de fazer justiça  

“Eu reconheço, eu digo é muito, é a lei que ainda presta no Brasil é Maria da Penha e 

Pensão, o resto, você pode matar um (...)”. Andressa destaca uma situação de vida e 

violência, como já descrita, totalmente distinta das demais entrevistadas, uma vez que ela 

é a que rompe com os papéis sociais estabelecidos para as mulheres, ela é a pessoa que 

trai o companheiro que vai para as festas e faz uso de bebida, diferente de Luana, Paula e 

de Stefany, que foram traídas, por exemplo. 

O desenho da Rede de apoio de Andressa, no cenário da violência, conforme 

desenho 06, é compreendida pela participação de seus filhos e sua mãe como apoio 

familiar, e do acesso a Delegacia da Mulher, a Promotoria da Justiça da Mulher e pelo 

NUASF, além de seu trabalho: 

Desenho 06: Rede de Apoio Andressa 
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De acordo com Andressa, ela não buscou conversar com outras pessoas durante o 

período em que seu companheiro esteve preso: 

Pesquisadora: No período em que ele esteve no Presidio, você buscou ou 
contou com algum tipo de ajuda? 

Andressa: Não. Pensar assim, eu não sou muito de ir pela cabeça de ninguém. 

Eu pensei sozinha, sobre isso. (Andressa, E.I.) 

Esta é uma característica que percebi na escuta das cinco participantes, quando 

perguntei onde elas buscaram ajuda para lidar com as situações adversas que surgiram 

quando seus companheiros estiveram presos ou quando eles voltaram a conviver após o 

período de prisão. Teresa diz que “eu não dei cabimento em falar”, enfatizando em seu 

tom de voz o quanto falar sobre isso com outras pessoas era vergonhoso.  Essa resposta 

também foi dada por Stefany “só vão dizer alguma coisa se você conversar, né? Então 

como eu não converso com ninguém, eu não sei te dizer”. Na fala de Paula, se observa o 

elemento da discriminação de sua rede de apoio, não só pelo fato de seu companheiro ter 

sido preso, mas também por ela ser a culpada por isso, devendo ainda resolver a situação 

na qual o agressor se encontrava “todo mundo virou para mim as costas, eu fiquei sozinha, 

para me criticar e eu, tipo, que era assim, era a criticada e tinha que tirar ele”. (Paula, 

E.I.) 

Andressa acrescenta a sua fala que o fato de ter dado conta da prisão de seu 

companheiro, a fez sentir-se arrependida e que isso a motivou buscar a Promotora da 

Justiça para fazer a liberação dele: 

A ficha caiu na quarta-feira de cinzas, não, na terça. Quando caiu menina, eu 
corri atrás. Eu fiquei foi doente. Eu antes tinha muita amiga de farra, que eu 
saia muito, agora não tenho mais não. Eu e ele tamos na Igreja, vamos é casar, 
estamos na Assembleia, mas nós vamos casar no Cartório e depois vamos 
receber as bênçãos de Deus. Ele tá indo para Igreja. Parou até de fumar 
cigarro, só falta eu. (ANDRESSA, E.I) 
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Gomes et al (2015) ao abordarem o tema rede de apoio na realidade de mulheres 

em situação de violência, identificaram  nos resultados de sua pesquisa, quatro formas de 

apoio para prosseguir no enfrentamento à situação de violência, a primeira fonte de apoio 

acontece através da religião, no sentido de que o fortalecimento da espiritualidade 

possibilita um maior suporte para encarar as adversidades da vida; o apoio familiar como 

uma estratégia de autoproteção, no entanto, os autores destacam que esta forma de apoio, 

nem sempre ocorre de modo satisfatório; o apoio de amigos, onde estes ajudam no 

encorajamento para saída da relação e por fim o apoio de coletivos ou ONG´s de mulheres 

como fonte de informação e aquisição de conhecimento.  

Isso fica evidente no relato de Luana, a fragilidade com que suas relações sociais 

operam, uma vez que estamos discutindo as mulheres que voltam a viver com seus 

agressores e não daquelas que não retornaram à relação. É real a forma como elas rompem 

seus laços sociais, na fala de Luana, a mesma informou que quando decidiu, depois de 

uma conversa com o seu companheiro, voltar a viver juntos, ele pediu para que eles não 

morassem mais na casa anterior, uma vez que as pessoas da família dela, os vizinhos e 

amigos seriam seus supostos inimigos, portanto a relação não daria certo com 

apontamentos negativos dos atos de agressão: 

Mas a única coisa que ele relatou foi que assim, quando a gente voltou a gente 
não permaneceu morando no mesmo apartamento que a gente morava. Ele 
disse “olha, a gente vai voltar, mas você concorda em sair daqui?”. Então a 
gente saiu procurando um outro apartamento distante, distante das pessoas 
que ficaram ao meu favor. Porque para ele, eram pessoas que eram inimigas 
dele. Duas irmãs minhas e uma amiga minha. Então para ele, ele queria se 
afastar dessas pessoas que para ele seriam pessoas que atrapalhavam nossa 
relação. Pelo fato delas terem ficado ao meu favor, entendeu? E eu concordei, 
eu disse “tá, a gente vai arranjar um outro lugar para gente morar”. E nos 
saímos a procura de apartamento e encontramos, na Messejana, só que na 
outra rua, entendeu? (LUANA, E.I) 

Meneses (2014) afirma que as redes sociais “são um sistema aberto em 

permanente construção, que se constroem individual e coletivamente” (p.99), é na 

interação entre seus participantes que as identidades são arquitetadas, onde encontra-se 

apoio e recursos para o enfrentamento das diversas situações que por ventura ocorram. 

Meneses (2014) pontua que a realização de intervenção nas redes sociais deve ter como 

objetivo a promoção de recursos que os grupos possuam dificuldades de encontrar, sejam 

estes recursos dentro da esfera da educação, da saúde, da família e do trabalho. No 

seguinte relato da entrevista, dito chorando, é possível observar a fragilidade dos laços 

socio-afetivos: 
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Pesquisadora: Sobre o apoio, onde você buscou ajuda para enfrentar essa 
situação? Com quem você contou?  

Luana: Nada. Assim, eu não buscava apoio porque as pessoas, elas julgam 
muito a gente, entende? Porque quando você tá fora de algo que tá 
acontecendo é muito fácil julgar. Mas quando você tá dentro daquilo ali é 
diferente. Então se eu buscasse apoio, as minhas amigas que na época me 
ajudaram, elas diziam “olha, a gente conversou com você, você tá nessa 
porque você quis”. Porque não é fácil você levar uma relação mesmo depois 
disso, entendeu? Eu tentava levar minha vida normal, como se nada tivesse 
acontecido, mas não é. Tá entendendo? Não é. (LUANA, E.I.) 

Além de observamos a questão da redução de apoio social, no relato das 

entrevistadas, ainda é possível encontrar elementos de culpabilização pela situação na 

qual elas se encontram, conforme descrevem Accorssi e Scarparo (2016) no cenário de 

pobreza, o discurso social é o de que o pobre é culpado pela sua situação de pobreza, essa 

é uma regra que tenciona para as mulheres vítimas de violência, bem como para todas as 

situações de opressão em que ocorre exclusão social, nesse sentido, não superar a 

violência em nada tem a ver com a falta de vontade de superá-la, pelo contrário, como já 

destacamos, a violência é que é uma dimensão complexa e necessita de práticas e ações 

mais efetivas. Estas características são comumente observadas em cenários de 

estigmatização, principalmente por um elemento já descrito anteriormente e afirmado por 

Goffman (2013) que é a tendência ao isolamento, uma vez que o indivíduo que carrega 

uma identidade distinta daquela que socialmente foi construída, sente-se discriminado 

diante de um outro. 

Os equipamentos criados como Apoio Institucional são importantes marcos das 

conquistas decorrentes das lutas pela proteção e dos direitos das mulheres, e que através 

da Lei Maria da Penha se articulam entre as ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Essas ações, de acordo com a 

LPM, devem ser direcionadas através das interações entre a integração operacional do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de 

segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Nesse 

sentido, ao longo desses anos, foram criadas Delegacias especializadas (DEAM´s), o 

Disque 180, Casas abrigo e Centros de Referência da Mulher (CRM), e conforme tenciona 

o artigo 90 da Lei Maria da Penha:  

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública” (BRASIL, 2006 ).  
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As políticas de proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar, como as DEAM´s, ao longo dos anos, passaram por diversas modificações, que 

de acordo com Bonetti, Pinheiro e Ferreira (2016) foram foco de atenção de diversos 

estudos acadêmicos com o objetivo de compreender seus desdobramentos nas diversas 

regiões e contextos do país. Silva, Lacerda e Tavares (2016) a respeito das DEAM´s, 

reforçam a necessidade de os profissionais que estão inseridos nestes serviços, necessitam 

de maior apropriação dos direitos das mulheres, para que o apoio a ser prestado pelo 

serviço, possibilite um espaço de segurança em que as mulheres que procuram ajuda 

sintam-se protegidas.  

Destaco um elemento primordial na atuação das DEAM´s, quando no momento 

de denuncia das agressões, as mulheres relataram sentirem-se insatisfeitas com a forma 

como os policiais abordaram a situação, chegando a desvalidar o ato de denúncia, o que 

vai de desencontro ao processo de fortalecimento das Políticas Públicas de enfrentamento 

a violência contra as mulheres. Percebemos isso na fala de Paula, que com um tom de voz 

de irritação e sentimento de insegurança afirmou:  

os policiais eles não querem levar para delegacia. Eles querem resolver ali. 
Como se tivesse preguiça de levar para delegacia a pessoa. Me levaram para 
a Delegacia no Conjunto Ceará, que lá não recebe, não se resolve, não tem 
Maria da Penha lá. E você quer ir para qual? Eu quero ir pro Centro, para a 
Maria da Penha. “Não, não vá não, que lá demora, não sei o que, não sei o 
que, não sei o que”. Não vá não, vamos resolver isso aqui. É para ele ir 
embora da sua casa? Ele te dar a chave e vai embora. Eu digo “Não, porque 
três dias ele não foi embora, ele ficou voltando. (PAULA, E.I.) 

Este tipo de intervenção policial precisa ser imediatamente repensado. Tendo em 

vista que desvalida e desqualifica totalmente a decisão das vítimas, quando elas tomam 

coragem de ligar para as DEAM´s. Na entrevista de Andressa, também são apontados 

indícios de uma abordagem policial inadequada quando ela diz “que a Polícia disse “eu 

vou soltar ele”. Eu tava nervosa, ele tá bêbado. Ele vai voltar. Aí, tudo bem. Aí ele foi 

para a Delegacia da Mulher” (ANDRERSSA, E.I), no momento que a viatura chega para 

realizar a recolhida do agressor, os policiais dizem que não vão prender o suposto agressor 

e é necessário que a vítima ainda tenha que afirmar ser a vítima da situação, dizer que 

está com medo. Este tipo de relato é bastante preocupante. 

Bonetti, Pinheiro e Ferreira (2016) chamam a atenção, também, para o Disque 180 

como um importante serviço institucional, para analisar dados da violência contra a 

mulher e possibilidades de aprimoramento e formulação das políticas públicas na área, 
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uma vez que esta Central retém um banco de dados relevante, em que os elementos que 

se apresentam nos relatos, podem dar pistas que fomentem uma reflexão a respeito das 

políticas de segurança pública numa perspectiva feminista.   

A questão que se torna relevante é como possibilitar que essas mulheres, com e 

além do auxílio de suas redes de apoio, possam encontrar elementos que as conduzam a 

um processo de consciência, fortalecimento e empoderamento, quando a maioria de seus 

laços se encontram rompidos e em um cenário de estigma e culpabilização pela situação 

de violência. É comum encontrar na literatura estudos que ressaltam todos os dispositivos 

de proteção, quais as leis, o que precisa melhorar nos atendimentos, a reincidência da 

violência, o ciclo de violência, o que os profissionais percebem, mas quanto ao processo 

de colaboração para que estas mulheres promovam consciência e empoderamento, 

mantendo a relação com os agressores, não existe uma perspectiva ampla de discussão.  

Dessa forma, e com base na literatura feminista, tenciono uma compreensão do 

que é o processo de empoderamento para uma mulher que passou por episódios de 

violência, conseguiu realizar a denúncia dos maus tratos, a Justiça interviu com as 

medidas que foram conquistadas ao logo dos anos pelos movimentos feministas, mas 

essas mulheres se reorganizam, articulam documentos para voltar a relação com esses 

homens.  Será discutido no próximo tópico a possibilidade de enfrentamento às 

violências. 

4.4 Empoderamento: Uma estratégia Feminista para enfrentamento às violências 
contra as mulheres  

“Empoderar”, no sentido da palavra, significa conceder ou conseguir poder; obter 

mais poder; tornar-se ainda mais poderoso e em seu sentido figurado, quer dizer “passar 

a ter domínio sobre sua própria vida”. Porém, empoderamento tem a ver com autonomia, 

tem a ver com a possibilidade de poder decidir sobre as questões individuais. De acordo 

com Berth (2018), a palavra empoderamento, foi adaptada a partir da palavra em inglês 

“empowerment” que significa capacitar, dar poder, ganhar liberdade e nasce a partir dos 

estudos de Julian Rappaport. Zardo e Dorsa (2016) acrescentam que os primeiros estudos 

sobre empoderamento estão centrados na década de 70, sob influência de movimentos 

sociais de feministas e dos direitos civis dos negros.  

Antes de prosseguir, destaco que compreendo o empoderamento como um 

instrumento de luta social, um instrumento que se iniciou através das feministas da década 
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de 70/80 e que, também, se apropria da teoria de Paulo Freire, na perspectiva da 

Conscientização. Compreendo que não se trata de “dar poder” às mulheres, logo é 

primordial destacar  que esse tipo de poder se trata de um poder social, que está 

organizado no modo como estruturalmente a pirâmide social se organiza e onde os corpos 

oprimidos estão localizados. Destaca-se que ninguém empodera ninguém, este é 

processual e tem seu início de modo individual. E como bem destaca Berth (2018) em 

relação ao movimento feminista de mulheres negras, antes mesmo de reconhecerem-se 

feministas, intuitivamente o grupo já praticava empoderamento quando criavam 

estratégias de fortalecimento da autoestima e reconhecimento de potenciais. 

Dessa forma, torna-se relevante um aprofundamento teórico complexo de outros 

estudos e que, também, pontuem que, estar somente consciente não significa estar 

totalmente empoderada quando o coletivo se encontra ou ainda sofre opressão, daí a 

necessidade do fortalecimento das políticas públicas e dos coletivos. Hooks (2018) pontua 

exatamente isso, quando ela afirma que a legitimação acadêmica através dos estudos 

feministas, possibilitará não somente reconhecer as contribuições positivas dos 

movimentos feministas, mas o reconhecimento de que o feminismo é para todo mundo. 

Nas leituras, da maioria dos textos feministas, realizadas por mim, principalmente 

aqueles escritos por teóricas feministas negras, fator importante a ser também destacado 

pelo viés interseccional, que atravessa as participantes da pesquisa, observei a frequência 

do uso do termo empoderamento para designar um processo de consciência, controle e 

desenvolvimento das mulheres, considero, portanto, interessante fazer a referência ao 

mesmo para destacar este processo partindo de uma perspectiva epistemológica.  

Nesse sentido, busquei relacionar e pensar a fala das entrevistadas, em seus 

diversos contextos e situações, como possibilidades de empoderamento no cotidiano 

delas, na história de vida delas, onde observei maior consciência e autonomia de si e do 

ambiente, ao qual estão inseridas, e que demonstram pistas para um caminho que é 

também de enfrentamento às situações de violência, sendo possibilitados pela Lei Maria 

da Penha e outros equipamentos de proteção às mulheres vítimas de violência. Por 

exemplo, quando ouvi de Paula, que o fato de ter um trabalho poderia trazer para ela 

melhores perspectivas de vida, bem como a saída do primeiro relacionamento violento: 

eu decidi que a gente não ia mais ficar juntos eu vou trabalhar e criar minha 
filha (...) e ele nunca deu a minha filha nada, ele foi dar a ela, agora, que ela 
tinha 13 anos (...) que ele não trabalha para pagar, pessoal (...) e eu não tinha 
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processo para pagar pensão porque me disseram que se ele não trabalhava 
era difícil conseguir uma pensão (...)E como eu tinha meu emprego, se eu fosse 
atrás, eu ia perder meu emprego, porque demora, você sabe como é (...) então 
eu achava melhor eu ficar com o meu, do que eu perder o meu para conseguir 
uma mixaria dele. (PAULA, E.I) 

É claro que, existe uma deficiência quanto ao acesso a informações jurídicas que 

são pertinentes a criação da filha, como o pagamento da pensão, se ela tivesse buscado 

orientação devida, talvez, essa questão tivesse sido resolvida de outras formas, mas o fato 

de ela pensar, a partir da possibilidade de gerir o seu salário e não viver mais as violências, 

que vivia com esse ex companheiro, lhe permitiu seguir em outros caminhos. Não foi 

dado poder a Paula, mas o trabalho possibilitou novas reflexões e novas escolhas, 

processualmente ela iniciou seu empoderamento. No relato de Stefany, também identifico 

essa processualidade do empoderamento, quando ela afirma saber quando pode efetuar 

uma nova denúncia em caso de agressão e que ela não é culpada pela violência: 

Na verdade, né culpa minha não. Foi ele que procurou. Pode qualquer uma 
pessoa dizer que eu sou egoísta, pode falar o que falar, mas eu fiz, e se me 
agredir eu faço de novo. E ele tá ciente disso, eu já disse para ele, se ele não 
quiser mais, no dia que não der certo mais nós viver juntos, se botar na cabeça 
que não quer, cada qual vai pro seu lado, nós resolve nossa vida, mas bater 
em mim, eu não vou mais aguentar nem um empurrão mais. (STEFANY, E.I) 

Essa reflexão de Stefany, é garantida a ela tanto porque ela reconhece que não 

deve ser tratada com violência como a própria Política de Proteção, através da Lei Maria 

da Penha, intenta protegê-la, e isso fica claro quando ela continua a fala ao dizer que não 

foi criada pelos pais e não apanhou deles “Nunca apanhei deles. Acho que Deus (...) já 

não tive pra não viver apanhando de ninguém. Aí eu vou viver apanhando de outra 

pessoa? Vou nada!”, portanto, há um processo de reconhecimento, de consciência. Paula, 

também, traz essa mesma posição em relação ao reconhecimento de seus direitos “eu não 

me sentia culpada porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, em nenhum momento eu 

não senti isso por ele ter sido preso” (PAULA, E.I). 

 Compreendo e reforço meu senso crítico ao afirmar que o uso do termo 

empoderamento tem sido usado de forma excessiva e até equivocada no cotidiano, sem a 

real consideração de seu rigor teórico proposto por Julian Rappaport, bem como a 

relevância do uso de termos não neologistas. Montero (2003), inclusive, faz uma crítica 

ao uso e apropriação equivocados do termo empowerment em espaços comunitários, a 

autora destaca que na concepção do termo existe esse neologismo, e que antes mesmo da 

década de 70 já se falava em fortalecimento ou potenciação nos estudos de Psicologia 

Comunitária em países latino-americanos, quando diversos autores destacavam a 
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necessidade de superação dos processos psicossociais de opressão em determinados 

grupos. O fortalecimento, para Montero (2003), portanto, se localiza numa dimensão 

comunitária e como um modelo psicossocial, a partir da participação da capacidade 

positiva do sujeito.  

No Brasil, de acordo com Berth (2018), que concorda com Montero (2003), o 

termo empoderamento trata-se de um neologismo, e tem sido uma categoria utilizada de 

forma bastante ampla, muitas vezes de forma distorcida, nesse sentido, a autora destaca a 

necessidade de um exercício exaustivo de pesquisa para que se possa apontar o que levar 

e o que não levar em consideração, em virtude de uma vasta gama de citações. Mayorga 

(2014) destaca a possibilidade de podemos resgatar elementos das teorias feministas, 

dentro de uma Psicologia Libertadora, quanto a interseccionalidade de categorias, e a 

autora relembra o conceito de conscientização de Paulo Freire, como possibilidade 

dialógica e princípio de emancipação do sujeito na situação de opressão. O acesso a 

possibilidade de consciência é tão potente quando do convite a fala sobre situações de 

opressões, que na entrevista de Stefany, ao passo em que ela me relatava sua experiência 

de violência e tentativa de rompimento, ela ia trazendo elementos reflexivos: 

Eu não devia ter aceitado ele aqui em casa. Ter tomado outras providências, 
né? Para poder ver se ele acordava para vida, para ver se era (...). Eu, do jeito 
que eu fiz, para ele chegar aqui e eu abrir o portão e tudo, eu não dei nem a 
chance, eu não (...) eu devia no dia que eu fui lá na Juíza, era para eu ter dito 
com ele que era para ter uma conversa nós dois, não dele se aproximar daqui 
de casa. Porque eu não dei a chance dele se arrepender, entendeu? Achou a 
maior facilidade do mundo. “Ó, eu agredi, eu fui preso, mas aí eu cheguei em 
casa, ela não pôs obstáculo”. Então, era para mim ter tido outros meios. Ter 
tido alguma conversa antes, perante a Justiça. Porque para nós dois 
conversar, isso não existe, ele não escuta. Eu posso morrer de (...) ele só fica 

calado, ouvindo as coisas. (STEFANY, E.I) 

Para a entrevistada mais resistente a participação na pesquisa, considero essa 

reflexão extremamente potente e de caráter empoderador. Berth (2018) e destaca a 

importância da Teoria da Conscientização de Paulo Freire como um dos elementos 

essenciais para a inspiração da Teoria do Empoderamento, quando Freire (1987) enfatiza 

que para que ocorra um processo de emancipação, de empoderamento, não é necessário 

dar ferramentas, mas que é a conscientização crítica de si que possibilita ações 

transformadoras. Para Rappaport (1987): 

O conceito sugere tanto a determinação individual quanto a vida própria e 
participação democrática na vida da comunidade, muitas vezes através de 
estruturas mediadoras, como escolas, bairros, igrejas e outras organizações 
voluntárias. Empoderamento transmite tanto um sentido psicológico de 
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pessoal controle ou influência e uma preocupação com a influência social real, 
poder político e direitos legais. É um construto multinível aplicável a cidadãos 
individuais, bem como a organizações e bairros; sugere o estudo de pessoas no 

contexto. (J. RAPPAPORT, 1987, p. 121 - tradução minha5). 

Kleba e Wendausen (2009) ressaltam que o processo de empoderamento está 

contido na micropolítica cotidiana e torna-se forte nos espaços de macro política; para os 

autores, o empoderamento é mediado por dois lados: a dimensão psicológica que tem a 

ver com autovalorização e autoestima, onde as pessoas fortalecem seu sentimento de 

poder e a dimensão política que tem a ver com as transformações das estruturas sociais. 

No relato de Andressa, quando ela se apropria de reconhecer sua história, de afirmar seu 

lugar de desejo, de autonomia, de ter ciência de quais são seus direitos, ela consegue 

verbalizar para seu companheiro que possui outras saídas para o caso de não conviver 

mais com ele: 

Eu lembro de tudo que o Dr. Bento falou, e dizia para ele, desde o primeiro 
dia que fomos lá, até hoje. E outra coisa, as crianças, os meus filhos eram 
pequenos, né? “Eu não quero mais tá discutindo com bebo na minha casa, na 
frente das minhas crianças não. Ou você se ajeita, ou eu não quero mais você 
não. Que meus filhos são pequenos, daqui uns dias eles não tem mais nervos 
nem para escutar um grito” eu sempre trabalhei, eu sempre disse para ele, 
“eu sempre criei meus filhos só, meu amor, você indo embora ou não, por mim, 
eu não vou morrer de fome. A casa é minha”. E eu sempre deixava isso muito 
claro, eu não vou morrer de fome, eu sempre trabalhei, ainda mais eu com 
meus filhos tudim grande (ANDRESSA, E.I)  

Andressa se empodera na medida em que ela reconhece o seu trabalho como uma 

forma de garantia, sobrevivência e sustento e se agarra na questão de proteger os filhos 

da convivência com um relacionamento agressivo. Perkins e Zimmerman (1995) 

acrescentam que o empoderamento é “um construto que liga forças e competências 

individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e 

mudanças sociais” (p.1).  Para os autores, empoderar tem a ver com o processo pelo qual 

organizações e comunidades conseguem obter controle sobre sua gestão, podendo 

participar de forma democrática em seus arranjos. Esses elementos são descritos quando 

Teresa narra a forma como conheceu seu companheiro e como ela conduz sua sexualidade 

bem como a criação de seus filhos: 

                                                 
5 The concept suggests both individual determination over one's own life and democratic participation in 
the life of one's community, often through mediating structures such as schools, neighborhoods, churches, 
and other voluntary organizations. Empowerment conveys both a psychological sense of personal control 
or influence and a concern with actual social influence, political power, and legal rights. It is a multilevel 
construct applicable to in- dividual citizens as well as to organizations and neighborhoods; it suggests the 
study of people in context. (Texto original) 
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Ele passou. Ele ia passando com uma latinha de cerveja na mão, tava meio 
legalzinho já, já meio (...) aquele pré-carnaval que tava tendo no bairro, aí eu 
disse “rapaz, aquele rapaz bem bonitinho, ow, para onde é que ele já vai? já 
tá meio bebo, ow o bichim, ow (...)”. Aí começamos a conversar. Fui eu que 
puxei. Ei rapaz, vai para onde rapaz? (...) Já sou avó. Minha menina, a 
segunda filha. Todos moram em seu canto. Eu passo um tempo na casa de um, 
depois noutro. A mãe que costuma ser liberal, mãe legal, acho que é porque 
eu sempre fui muito independente, também dei independência para meus 
filhos. (TERESA, E.I) 

Não foi em todas as entrevistas, que encontrei relatos de empoderamento, ou que 

se configurassem próximo dessa categoria, tanto pela complexidade que é entender a 

dimensão violência como pela dificuldade que é romper com o ciclo de violência. Durante 

a entrevista de Luana, por exemplo, todo o tempo em que estive com ela, o seu ex 

companheiro, que encontra-se atualmente noivo de outra mulher, fez inúmeras ligações 

em que ela respondia que estava ocupada, próxima ao local de seu trabalho, chegando a 

convidá-lo para fazer-se presente e ver que ela estava sendo sincera. Talvez essa tenha 

sido a entrevista mais frágil, pela complexidade desse relacionamento: 

Passamos um mês sem se falar e depois de um mês ele me procurou. Ele me 
procura até hoje. Ele relata que quer voltar, entendeu? Só que nesse período, 
o que? Já passaram (...) um ano. Já passou um ano. Tá com um ano que ele ta 
com essa moça e recentemente ele noivou dela. Eu não (...) não tive nenhum 
relacionamento. Para não dizer que não, eu conheci um rapaz, mas eu vi que 
eu não tava preparada naquele momento para ter relação com ninguém e 
acabei me afastando. E (...) e até então tô sozinha e prefiro estar assim hoje, 
acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Ele me procura. Ele diz que vai lá 
em casa conversar comigo. Ele foi algumas vezes, a gente conversou. Só que 
eu vejo, que ele diz que vai fazer alguma coisa, tipo (...) “eu vou fazer isso, 
você acredita em mim?”. Tá eu acredito. Depois ele faz outra. Ele disse que 
vai fazer uma coisa, mas depois ele age diferente, entendeu? Aí é isso. 
(LUANA, E.I) 

Mayorga (2014) aponta para este cenário, o movimento político e analítico da 

teoria feminista e propõem que sejam dadas contribuições no campo das opressões socias 

e de emancipação, para o “reconhecimento de um lugar de fala dos sujeitos com quem 

trabalhamos nos diversos processos de intervenção” (p.234). Portanto, entende-se que ao 

convocarmos as mulheres vítima de violência doméstica conjugal a falarem sobre o seu 

processo de estigmatização e sobre o modo de enfretamento a situação de violência, 

destacando aspectos de vergonha, humilhação, culpa/culpabilização, estamos 

promovendo, na medida em que elas falam, uma possibilidade de reflexão e análise da 

experiência que somente elas como atuantes na vivencia deste conflito, podem apresentar 

elementos pertinentes as reflexões que me propus debruçar, bem como, a partir desta 
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intervenção, produzir conscientização, fortalecimento comunitário, se a questão for 

discutida em um cenário mais amplo, e empoderamento nas suas particularidades.  

Por fim, considero o convite a fala uma possibilidade de produção subjetiva e 

social do que é conscientização. É, também, uma possibilidade de externar sentimentos e 

angústias das quais muitas vezes as mulheres foram ensinadas a calarem. Chamar 

mulheres, vítimas de violência conjugal, ao lugar de fala, é uma possibilidade de tornar 

visível as marcas das opressões. Portanto, o convite a fala, promove transformação social.  
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5 CONCLUSÃO 

 

“Sei que são primárias as minhas frases, escrevo com amor demais por elas e 
esse amor supre as faltas” (Clarice Lispector) 

 

Debruçar-me na temática violência contra a mulher na busca de compreender os 

processos de estigmatização e de enfrentamento  foi um grande desafio, no sentido de que 

relacionar os dois fenômenos, de ordem complexa e multifacetada, exigiu de mim uma 

leitura delicada, sutil e crítica para que as explicações não conduzissem as análises a uma 

tendência universalizante. Além de ter, também, exigido uma leitura ampla e aprofundada 

dos caminhos percorridos pelas mulheres ao longo da história dos Movimentos 

Feministas, uma temática nova em minha cabeceira, que possibilitou expandir meus 

pensamentos e me reconhecer, enquanto uma mulher feminista.  

Esse olhar para a história dos Movimentos Feministas, das conquistas que nascem 

dessas trajetórias, promoveram inquietações que foram essenciais nos momentos de 

escuta das participantes e de reflexão. Juntamente das leituras de Psicologia. Há muitos 

anos, nós mulheres, viemos lutando por direitos, por equidade e por justiça. No Brasil, 

temos a Lei Maria da Penha, como uma dessas conquistas, que visa assegurar a proteção 

quanto a violação dos direitos. Mas esse fazer justiça, não privilegia com veemência, 

aquelas que estão a margem da sociedade, na base da pirâmide social, as mulheres negras 

e pobres. Ainda que em todas as classes a violência esteja presente, os modos de 

enfrentamento e as formas de opressão são distintos. Portanto, uma perspectiva 

interseccional tornou-se relevante, a fim de destacar a multidimensionalidade das 

experiências que podem ser vividas pelos sujeitos que se encontram marginalizados, sem 

generalizar identidades. 

Logo, a possibilidade de conhecer a história de vida das participantes, dos seus 

relacionamentos e principalmente do modo como elas enfrentam as condições adversas 

em nossa sociedade opressiva, sexista e determinante dos papéis sociais femininos, me 

colocou diante da problemática que impulsionou a realização desta pesquisa: como 

ocorrem os processos de estigmatização e de enfrentamento à violência conjugal 

vivenciado por mulheres, que regressaram a relação afetiva com seus agressores? 
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Todo o processo de pesquisa, para responder à questão, caminhou na necessidade 

de compreender a estrutura social, de afirmar que a violência é uma dimensão 

multifacetada e estrutural e ouvir com empatia e sororidade as mulheres narrarem suas 

histórias. Bem como, posicionar o machismo como um dos fatores que conduzem a 

estigmatização, quando uma mulher denuncia seu marido por agressão ou volta seu 

relacionamento após essa denúncia. Caminhos que favorecem a culpabilização que recai 

sobre elas, e cria um cenário de vergonha e humilhação, onde os laços de apoio social, 

numa perspectiva que se atualiza a todo momento, são fragilizados em situações de crise. 

E julgamentos morais como “ela voltou porque gosta de apanhar” são frequentes.  

O primeiro objetivo específico, ‘Analisar como a violência produz estigmas na 

trajetória dessas mulheres’ é possível identificar que a história de vida delas é atravessada 

pelos mecanismos sociais de opressão como o machismo e que a manutenção dos papéis 

sociais estabelecidos para as mulheres ainda se encontram fortemente enraizados, 

principalmente para a sobrevivência do casamento, na ideia de que a mulher é a que 

apazigua, cuida e silencia. Romper com o ciclo de violência, através da Justiça, mesmo 

que reconhecido como um direito por elas, torna-se um embate diante da questão que 

paira em relação a situação criminal, que o companheiro passa a carregar. Além de haver 

nos relatos, amostras de certa independência afetiva pelos companheiros e a necessidade 

de ter alguém para compartilhar as situações da vida. Onde, aquelas que não estão mais 

com seus agressores narram o sentimento de solidão, de não ter encontrado outra pessoa 

para namorar e as aquelas, que estão com seus companheiros, buscam apaziguar e cuidar 

dos momentos de conflitos, ao menor sinal de violência, são elas que chamam para o 

diálogo. 

Em relação ao segundo objetivo específico, ‘identificar o processo de 

estigmatização da violência conjugal vivenciado por mulheres’, a categoria 

culpa/culpabilização é fortemente identificada na fala das participantes, principalmente 

quando elas se referiam a família do companheiro. Há um tensionamento neste momento, 

quando elas são culpadas pela violência sofrida, pelo fato do companheiro ser preso e 

pela situação de que com a denúncia de maus tratos, seu companheiro ficará com a Folha 

Corrida “suja”. Nesse sentido, surgem sentimentos como a vergonha e a humilhação que 

provocam isolamento social, por ter vivenciado a violência, por amar os homens que as 

violentaram, por não terem conseguido conversar sobre isso com outras pessoas e pela 

escolha de retornar o convívio afetivo. Além de a própria violência ser uma humilhação. 
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Portanto, as três categorias de opressão juntas do não cumprimento dos papéis sociais 

femininos, podem ser produtoras do estigma social de que as mulheres que voltam ao 

convívio afetivo com seus agressores gostam de apanhar, de que elas são safadas por 

amarem esses homens e que elas provocam a fúria do companheiro porque não se calaram 

no dia da violência, que levou ao ato de denúncia e prisão.  

E quanto ao terceiro objetivo específico, ‘analisar as estratégias de enfrentamento 

a violência a partir das categorias de apoio social e de empoderamento das mulheres’, 

nota-se que a rede de apoio formada pelas mulheres é de caráter transitório, e se organiza 

de acordo com as necessidades e sentimentos de aceitação no grupo, de modo que vai 

depender da forma como elas são acolhidas, se existe a possibilidade de julgamento, elas 

se afastam.  O apoio institucional, através de Delegacia, Promotoria e NUASF são apoios 

primários para garantia de proteção, mas não dão conta dos aspectos afetivos e de outras 

demandas que as mulheres necessitam. Portanto, elas tendem a buscar isso nas relações 

de amizade com outras mulheres quando não silenciam, pois houve relatos de não gostar 

de falar de suas vidas com outras pessoas. A rede de apoio religiosa é vivenciada pela 

questão espiritual individual e não aparece nos dados como um fator de destaque. Avulto 

que todas as formas de apoio social podem contribuir para um caminho de 

empoderamento, quando às mulheres é ofertado um espaço de fala e promoção de 

conscientização e acolhimento. O próprio fato de ter um trabalho, se afirmarem como as 

proprietárias do imóvel em que residem e de terem a responsabilidade de proteção dos 

filhos são possiblidades de empoderamento e enfrentamento a violência.  

Mas há algo que me causa inquietação, não como julgamento moral, mas pela 

necessidade de desejar fazer algo para que possamos caminhar no sentido da 

transformação da realidade das mulheres. Mesmo depois de tantas lutas pela 

independência feminina, pela possibilidade de acessar a educação, ao voto, ao trabalho, 

do uso do contraceptivo, etc., coisas que aparecem nos relatos, ainda termos a necessidade 

do casamento para as mulheres como indicador de status quo, de ter vencido. Ter um 

companheiro torna-se uma urgência e não conseguir é promover adoecimento mental, é 

fracassar. É o que aparece. 

Nesses momentos de fala, as mulheres choravam porque sentiam que elas haviam 

falhado. Embora eu entenda que essa é uma produção da nossa história, do controle dos 

nossos corpos e da forma como as estruturas sociais se organizam, é algo que me angustia 

e me causa tristeza. Esse tipo de fala ficou muito clara quando Paula, uma mulher jovem, 
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mãe, trabalhadora convida seu companheiro para morar com ela, na casa que é dela e diz 

para ele que com a união dos dois, ele não precisará mais pagar aluguel, não ter despesas 

com lavanderia, limpeza de casa e comida pronta, pois ela vai realizar essa tarefa 

doméstica por ele. Ou seja, à mulher cabe tais tarefas, tais compromissos, tais 

responsabilidades e as respostas ao menor sinal de tentativa de equidade ou igualdade, a 

retribuição surge com os mais diversos tipos de violência conjugal.  

Portanto, alguns questionamentos e inquietações surgem após os desdobramentos 

das análises dos resultados e que podem servir como futuras investigações. Existe uma 

política pública que de alguma maneira busca criar dispositivos que favoreçam ao 

enfrentamento às práticas de violência contra a mulher, no entanto, estes serviços não dão 

conta destes aspectos subjetivos, percebe-se a necessidade da criação de espaços de fala 

para as mulheres em situação de violência, mas onde seriam estes espaços? Como seriam? 

Que profissionais poderiam contribuir para o processo de conscientização das mulheres 

e fomento de autonomia? É na possibilidade de inserir corpos nas ruas junto de outras 

mulheres? Aos homens, não caberiam espaços de conscientização? Que estratégias, 

dentre as já existentes, nas políticas públicas de enfrentamento a violência contra a 

mulher, podem desdobrar na promoção de empoderamento efetivo? Ou por que os 

equipamentos de proteção às mulheres não conseguem efetivar espaços de fala? Que tipo 

de ajuda as mulheres vítimas de violência desejam ter?  

Nesse sentido penso que a maior dificuldade da pesquisa foi a de tentar não 

adentrar ou julgar moralmente aquelas relações, a história de vida delas, entender que eu 

não podia expor meu pensamento e impor como condição para elas enfrentarem a 

estigmatização e a violência. Uma vez que eu estava ali para ouvir e não universalizar as 

mulheres, não para julgar a realidade delas, as formas como elas lidam com as situações, 

pois são intersecções distintas. Mas como mulher que, também, foi ensinada a prática do 

cuidado, foi impossível não ouvir sem meu corpo voltado para elas, então estender a 

minha mão nos momentos de lágrimas, da exposição da dor e da decepção foi algo 

inevitável. Eu estava ali inteira na escuta e na acolhida, como uma mulher que sente os 

atravessamentos das diversas formas de violência. E por naquele momento ter vivenciado 

na pele o que é romper-voltar-romper uma relação abusiva. Considero, portanto, essa 

postura receptiva, empática e dialógica uma facilidade para a realização das entrevistas, 

pois assim foi possível me aproximar delas e elas se sentirem confortáveis para falar. 
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Houveram dificuldades outras como a desatualização dos contatos telefônicos, 

fator que dificultou o acesso a mais entrevistadas e o não interesse em responder a 

pesquisa, mas entendo que este último é um dado a ser interpretado, no sentido de que 

não é fácil falar sobre, menos ainda com alguém que não tinha um laço criado pela 

instituição. Como aconteceram entraves institucionais na época, na realização de grupos 

reflexivos no NUASF, minha aproximação para estabelecer vínculos antes das 

entrevistadas, foi anulada. Além do fato de que o tipo de atendimento estava sendo 

finalizado sem justificativa da Promotoria, fator que diminuiu meu repertório de contatos. 

Mas houve, também, facilidades no decorrer destes dois anos que foram 

fundamentais para a realização desta pesquisa. O vínculo, anterior ao mestrado, 

estabelecido com o NUASF, foi fundamental para que o acesso às mulheres fosse 

possível. Minha identificação e curiosidade com a temática foi indispensável para a 

apropriação teórica. Além da receptividade das mulheres envolvidas. Minha participação 

no curso ‘Relações de Gênero, Contextos de Vulnerabilidades e Políticas Públicas’, 

contribuiu para o acesso a textos e discussões sobre tais temas, essenciais para  

desenvolvimento da dissertação. E um outro fator enriquecedor, foi a possibilidade de 

participar da disciplina ‘Interseccionalidade, Feminismos e Gênero” com a professora 

Conceição Nogueira. Mesmo que no final do processo de escrita da pesquisa, fomentou 

o desejo de produzir outros estudos. 
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APENDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO PRÉ-ENTREVISTA NARRATIVA 

 

1) Aspectos individuais e familiares  

(Idade; onde mora; com quem mora; possui filhos; Escolaridade; Trabalha) 

a) Fale um pouco sobre a sua história de vida. 

b) Como é a relação com seus familiares? 

c) Como ocorrem as relações sociais (amigos, colegas de trabalho, pessoas 
próximas...)? 

d) Conte o histórico do seu relacionamento amoroso. 

e) Quanto tempo vive com seu companheiro e como é a sua relação com ele? 

2) Aspectos da violência e estigma 

a) Como começaram os episódios de violência. 

b) Quando e como se deu o ato de denúncia. 

c) Uso de álcool e drogas. 

d) Como foi para você chegar até o ato de denunciar. 

e) Qual a reação dos familiares e dos amigos com a prisão do seu companheiro.  

3) Estratégias de superação – Apoio social e Empoderamento 

a) Como ficou a sua vida após a prisão do companheiro. 

b) O que você ouvia dos familiares e dos amigos quando isso aconteceu. 

c) Quais as dificuldades encontradas. 

d) Que pessoas te ajudaram. 

e) Que locais serviram de apoio. 

4) Retorno da relação – estigmas, enfrentar a violência e Empoderamento 

a) Como foi construída a decisão de voltar. 

b) Como foi vivenciar o recomeço após a lei maria da penha. 

c) O que você ouviu das pessoas em sua volta, sobre a decisão de voltar a relação. 
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APÊNDICE B –  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ   

PESQUISA:  O PROCESSO DE ESTIGMATIZAÇÃO DE MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA CONJUGAL. 

Responsável: Natacha Farias Xavier e Verônica Morais Ximenes  

Prezado (a) colaborador (a), 

Você está sendo convidado (a) como participante a contribuir com a pesquisa intitulada “O 

Processo de Estigmatização de Mulheres Vítimas de Violência Conjugal”.  

1. OBJETIVOS DA PESQUISA: A pesquisa visa compreender os processos de 

estigmatização sofrido por mulheres que passaram por situação de violência conjugal, ao 

manterem suas relações com seus agressores denunciados à Lei Maria da Penha.  Além disso, 

descrever o contexto familiar das mulheres vítimas de violência conjugal, analisar os sentidos 

atribuídos à violência conjugal e aos estigmas a partir do relato das mulheres e identificar as 

estratégias de enfrentamento do estigma a partir das relações de apoio social construídos pelas 

mulheres 

2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: A pesquisa será realizada com mulheres vítimas de 

violência conjugal. Como critérios de inclusão das participantes, serão convidadas aquelas 

mulheres que estão em acompanhamento psicossocial no Núcleo de Assistência às Famílias de 

Pessoas Privadas de Liberdade – NUASF. As entrevistas poderão ser realizadas no Núcleo 

de Assistência às Famílias de Pessoas Privadas de Liberdade – NUASF, ou, caso prefira, em 

seu domicílio.  

3. BENEFÍCIOS: Pretende-se com este estudo colaborar para discussão acerca da violência 

contra a mulher e dos processos de estigmatização que elas sofrem, contribuindo para 

sensibilização e mobilização da sociedade na construção de resistências e possibilidade de 

enfrentamento as quais estão submetidas essas mulheres, bem como na identificação da Rede 

de apoio que elas constroem como modo de enfrentar os estigmas atribuídos. 

4. RISCOS E DESCONFORTOS: A metodologia escolhida neste estudo, em geral, não 

apresenta riscos à integridade dos participantes, salvo a possibilidade submetê-los a possível 

constrangimento ao relatarem questões pessoais durante as entrevistas. Caso isso ocorra, será 
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garantida a sua liberdade de não participar da entrevista, assim como desistir de colaborar com 

a pesquisa. 

5. GRAVAÇÃO E SIGILO DAS INFORMAÇÕES: Pedimos, desde já, a permissão para 

realização de gravação em áudio das entrevistas, para que não seja perdida nenhuma 

informação.  Nessa gravação não serão colocadas seu nome e sim um número. Dessa forma, 

sua identidade será mantida em sigilo e os dados a serem utilizados serão anônimos, ou seja, 

não será possível identificar os participantes. Ao final da pesquisa, a gravação será destruída. 

A gravação será realizada no Gravador de voz digital sony Icd-px 240 4gb.  

6. PARTICIPAÇÃO LIVRE E INVOLUNTÁRIA: Você é livre para escolher participar da 

pesquisa e sua decisão será respeitada sem qualquer prejuízo assim como pode decidir desistir 

a qualquer momento e pedir informações sobre esse estudo e seus resultados. Sua participação 

é voluntária, sendo assim isenta de pagamento.  

7. DIVULGAÇÃO E RESULTADO: Esse estudo vai produzir informações para construção 

de uma dissertação de mestrado para obtenção do título de mestre em psicologia e será 

apresentado para uma banca de professores e para o público interessado. Essa pesquisa pode 

também gerar trabalhos científicos que, porventura, serão apresentados em congressos e ou 

publicados em revistas científicas. Não citaremos nomes ou quaisquer fontes que possam 

identificá-los.  

8. ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA: As entrevistas terão tempo médio de 

duração entre 60 a 120 minutos. Ao participar da entrevista, você responderá a 7 questões. 

Você terá esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer ponto que desejar, sendo livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. Você receberá também uma via deste termo.  

__________________________________________________________________________ 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre sua participação na pesquisa, entre em 

contato com o comitê de ética e pesquisa da UFC/PROPESQ - Rua coronel Nunes Melo, 

1000 - Rodolfo Teófilo, Fone: 3366-8344 (Horário de funcionamento: 08:00 - 12:00 de 

segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da universidade Federal do 

Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

__________________________________________________________________________ 
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Você também poderá entrar em contato com os responsáveis da pesquisa através dos 

contatos: 

__________________________________________________________________________ 

Pesquisador principal: Natacha Farias Xavier 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Av. da universidade, 2762 - Benfica, Fortaleza-CE  

Telefones para contato: (85) 3366 7729 

Pesquisador Orientador: Veronica Morais Ximenes  

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Av. da universidade, 2762 - Benfica, Fortaleza-CE  

Telefones para contato: (85) 3366 7729 

______________________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação 

no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, 

dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e 

para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

FORÇADO OU OBRIGADO. 

Nome do Participante: ___________________________________________________ 

RG Participante:________________________________________________________ 

Local e Data: ___________________________________________________________ 

Assinatura do Participante: _______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Orientador: _____________________________________ 
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ANEXOS 
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 A –  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP)
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