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RESUMO 

O problema da violência contra as mulheres é recorrente em diversas histórias de vida e marca 

as subjetividades e memórias, experiências que nem sempre são compartilhadas e ouvidas. 

Esta pesquisa traz para o espaço público da ciência uma problemática tida como da esfera das 

relações amorosas e, portanto, de âmbito privado. A pesquisa qualitativa é composta por um 

conjunto de cinco entrevistas com mulheres residentes em Goiânia que vivenciaram contextos 

de violência desencadeados por seus parceiros – namorados ou maridos. Capto significados 

subjetivos atribuídos às experiências vividas e identifico processos de subjetivação, com 

ênfase nas tentativas de ressignificação e de resistência pelos sujeitos da pesquisa, que 

sinalizem possíveis rupturas com a situação de violência sofrida. O estudo mostra que, por 

vezes, há a negação de que a violência seja socialmente engendrada, sendo percebida, assim, 

como traço idiossincrático de seus perpetradores, tais como comportamentos explosivos e 

ciúmes. A violência também se apresenta, nos casos pesquisados, como corporificada, 

culturalmente contextualizada e com especificidades históricas. As mulheres que vivenciaram 

situações de violência se apresentam ainda recobertas de impotência, traumas, medos, 

perturbações psicológicas e falta de apoio da família e das relações de amizade. Deste modo, 

o estudo mostra que mesmo mulheres com alta escolaridade, e não dependentes 

financeiramente de seus companheiros, têm dificuldade de expor, denunciar e buscar ajuda 

profissional, à exceção de uma que processou o agressor. As situações de violência relatadas 

não foram sempre iguais, por se apresentarem de modos variados, em contextos e 

circunstâncias específicas. Mas há aspectos comuns a todas (e outros nem tanto), sendo que os 

efeitos negativos da violência ainda repercutem em suas vidas, e também em toda a 

sociedade. Suas histórias de sobrevivência a tal violência sexista e misógina são um indicador 

positivo, considerando que o feminicídio é o ponto final (e mais grave) do ciclo da violência 

contra as mulheres. Portanto, as entrevistas permitiram concluir que as mulheres que sofreram 

violência de seus companheiros conseguiram dar um significado novo às suas vidas, 

apontando o desejo de reconstruí-las, algo já - ou próximo de ser - conquistado nas narrativas 

de todas elas. Suas tentativas de ressignificação apontam para um deslocamento nas relações 

de poder, tal como ressaltam estudos feministas que se ocupam do tema das violências. A 

noção de subjetivação como agência e não apenas como sujeição, conduz à possibilidade - ao 

menos em alguns contextos - de resistência e liberdade de ação.  

 

Palavras-chave: violência contra as mulheres; gênero; sujeito; agência; feminismo. 
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ABSTRACT 

The violence against women is a frequent problem in several life stories which marks 

subjectivities and memories. However, such personal experiences hardly ever are shared and 

heard. This research displaces to the public space of science a problem reputed to be in the 

private sphere of intimate relationships. Of qualitative approach, it consists of a set of five 

interviews with women currently living in Goiânia, who experienced the ambience of 

violence triggered by their partners - boyfriends or husbands. I seize the subjective meanings 

attributed to their experiences and I identify processes of subjectivation, with emphasis on the 

attempts of ressignification and resilience by the subject of the investigation, which, for its 

parts, points out possible ruptures with suffered violences. The study shows that, sometimes, 

there is a refusal to see violence as social-based process, but personal one associated with 

explosives and jealous behaviors. Also, the violence is displayed, in the cases investigated, as 

embodied, culturally contextualized and with historical specificities. Women who experienced 

violence remain covered by impotence, trauma, fear, psychological disorders, and lack of 

support of friends and family. Herewith, the study shows that even women, with high 

educational level and not financially dependent on their partners, have difficult to expose, 

denounce and seek professional help (except one who prosecuted her aggressor). The reported 

violence situations were not always the same, as they take different formats, in certain 

contexts and circumstances. However, there are common aspects shared across those women 

(and little less so in others), as the negative effects of violence still resonate in their lives and 

in whole society. Their sexist and misogynist violence survivor stories are a positive indicator 

whether we consider femicide the most severe end of the cycle of violence against women. 

Therefore, the interviews allowed to conclude that the women, who have suffered violence at 

the hands of their own partners, achieved to make new sense with their lives by pointing out 

the desire to rebuild something already –or soon to be – conquered in the narratives of them 

all. Their attempts to ressignification point to a shift in the balance of power, such as feminist 

studies underscore the theme of violence. The notion of subjectivity as an agency and not just 

slavery, leading to the possibility – at least in some contexts – of the strength and freedom of 

action. 

 

Keywords: violence against women; gender; subject; agency; feminism. 
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INTRODUÇÃO 

Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.  

     Cecília Meireles, 20141. 

 

Mesmo a pessoa mais subjugada tem momentos de fúria e ressentimento tão 
intensos que ela responde, ela age contra. Há uma revolta interna que conduz a 

rebelião, por mais que efêmera. Ela pode ser somente momentânea, mas ela 

acontece. O espaço dentro de si mesma onde a resistência é possível permanece. 

bell hooks2. 

 

 O problema da violência contra as mulheres é recorrente em diversas histórias de vida 

e marca as subjetividades e memórias, experiências que nem sempre são compartilhadas e 

ouvidas. Esta pesquisa traz para o espaço público da ciência uma problemática tida como da 

esfera das relações amorosas e, portanto, de âmbito privado. A partir da análise de algumas 

histórias de vida focalizadas de mulheres residentes em Goiânia, que tiveram em comum a 

exposição a situações de violência cometida por namorados e maridos, focalizo os 

significados subjetivos atribuídos às experiências vividas, com ênfase nas tentativas de 

ressignificação e de resistência por parte dessas mulheres, que sinalizaram possíveis rupturas 

com a situação de violência sofrida. Enquanto pesquisadora, fundamentada nos estudos de 

gênero e nas teorias sociais feministas, não desconheço os problemas de tratar das mulheres 

como sujeitos singulares em meio às disputas envolvendo esta categoria (PISCITELLI, 2002). 

No entanto, vejo como necessária a defesa do uso categorial “mulher”, por partilhar da 

perspectiva de que são sujeitos concretos com seus corpos, que sofrem a violência perpetrada 

por outro sujeito, um “homem”, sendo ambos o resultado de um mesmo processo de 

fabricação social, que os classifica, hierarquiza e separa em opostos binários (WELZER-

LANG, 2001; NICHOLSON, 2000; COSTA, 1998).  

Este aspecto cultural, e fato social, remete às velhas estruturas socioculturais de 

relações entre os gêneros, que desembocam em práticas e representações sociais embasadas 

no sexismo presente na sociedade brasileira, na qual há uma distribuição desigual de poder, 

que coloca a mulher em posição subalterna. Os efeitos desta assimetria são conhecidos: 

divisão sexual do trabalho, desigualdades salariais, de acesso ao poder político e a cargos de 

                                                             
1 MEIRELES, Cecília. Cecília de bolso. Porto Alegre: RS: L&PM, 2014. 
2A grafia em letras minúsculas é uma escolha da própria autora, que entende o ato como uma forma de 

resistência às normas gramaticais impostas pelo homem branco que perpetua sistemas de opressão e dominação 

de raça, classe e gênero. Forma política de chamar atenção e protestar, ao partir da perspectiva para o fato de que 

o que importa é o conteúdo da obra, as ideias e não a autoria de quem as escreveu, para hooks, “o mais 

importante em meus livros é a substância e não quem sou eu”. 
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gerenciamento, entre outros. Mas, é na prática da violência contra as mulheres que se 

materializa a negação de sua existência enquanto pessoa humana e portadora de uma 

identidade e de uma subjetividade. 

 Como salienta Saffioti (2001), as mulheres como categoria social não possuem um 

projeto de dominação-exploração, entendido como processo de sujeição dos homens a elas, e 

é possível pensar na virilidade conquistada pelas “mulheres”, pensando o gênero como um 

amplo espectro e não mais como uma polaridade binária, que reinventa assim a virilidade 

(BARD, 2013). Mas, não há simetria entre a violência masculina e a feminina. Uma vez que o 

masculino é investido significativamente com a posição social que é naturalizada de agente do 

poder da violência, há, historicamente, uma relação direta entre as concepções vigentes de 

masculinidade e o exercício de domínio das pessoas, das guerras e das conquistas (MINAYO, 

2007, p. 11).  

A percepção da violência contra as mulheres, pelas instâncias da esfera pública, como 

problema social, histórico, cultural e também, político, é recente e deve seu percurso às longas 

e estratégicas formas de luta do movimento feminista e de mulheres. Ao sair da esfera 

privada, espaço socialmente vinculado às mulheres e ao feminino, o tema ganha força também 

enquanto objeto do conhecimento e da ciência em suas mais diferentes áreas. A sujeição da 

mulher é ampliada e reforçada na educação, na família, na mídia, e também nas ciências, 

instituições nas quais são vinculados valores de uma suposta superioridade cultural 

“biológica” masculina que devem ser criticados e desconstruídos pela teoria e práxis 

feministas, pelo seu forte potencial crítico e político (COSTA & SARDENBERG, 1994; 

BANDEIRA, 2008; NEVES, 2012). 

Estudar e pesquisar a violência contra as mulheres e seus possíveis significados 

constituem tarefas complexas. Implicam compreender suas composições, lógicas e ações, que 

revelam a trama das normas, das relações e tecnologias de poder entre os sexos através da 

interpretação dos sistemas de gênero, produtora de sentidos e significados histórico-sociais e 

subjetivos, como a construção do significado da experiência de subjetivação para as mulheres 

que se articulam ao contexto social mais amplo (SCOTT, 1995).  

 Nesse sentido, penso que a violência contra as mulheres, embora seja um problema ao 

qual todas as mulheres e meninas estão vulneráveis, não as atinge da mesma maneira. Em 

decorrência das diferenças e desigualdades entre as próprias mulheres, as violências se 

agravam de acordo com o contexto em que vivem e poderão ser potencializadas em função da 

sua condição de mulher negra, indígena, pobre, com baixa escolaridade, lésbica, trans etc. 

Esta perspectiva interseccionada ou articulada (PISCITELLI, 2008) permite compreender as 
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complexidades e ambiguidades dos processos de socialização marcados pela violência e ódio 

contra as mulheres, porque não se desenvolvem de modo isolado, mas nas correlações com os 

sistemas discriminatórios e de subordinação baseados no racismo, etnocentrismo, capitalismo, 

na heterossexualidade compulsória e na normalização das identidades de gênero e de sexo. 

Suas múltiplas manifestações, nada recentes, atravessam vários períodos históricos, práticas, 

costumes e comportamentos mantidos estruturados através da lógica sexista e misógina da 

sociedade brasileira. Como afirma Rita Segato (2012), o patriarcalismo
3
 e o processo de 

colonização produziram formas específicas de violência contra as mulheres negras e 

indígenas, como a violação sexual praticada pelos senhores brancos, e tornou-se parte da 

formação social brasileira e latino-americana, se manifestando até hoje
4
.  

 Do início do século XX até o ano de 2006, quando entra em vigor a Lei Maria da 

Penha, o julgamento das diversas violências contra as mulheres nas relações afetivas e 

íntimas, e mesmo o homicídio, resultava em absolvição dos agressores nos tribunais 

brasileiros ou na aplicação de penas brandas, sob a justificativa da “legítima defesa da honra”, 

por sua conotação passional – amor, paixão, ciúmes –, em nome da família e da moral. Com o 

ordenamento jurídico da Lei Maria da Penha, esta interpretação foi banida, por entender que a 

violência contra as mulheres no âmbito doméstico é uma relação de poder marcada por 

gênero. Desde 1991, o Supremo Tribunal Federal havia revogado esse dispositivo, mas em 

2002, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à Mulher (CEDAW) 

reconheceu a permanência da aplicação dessa tese para beneficiar homens acusados de 

assassinar suas mulheres e o país teve que admitir a visível tolerância com essa justificativa. 

Dessa forma, o Comitê recomendou ao Estado brasileiro colocar em prática programas de 

capacitação voltados para magistrados, promotores e outros profissionais do direito com 

vistas a atualizá-los sobre a doutrina internacional de proteção aos direitos humanos das 

mulheres (BARSTED, 2011). 

 No bojo desta crítica, a violência aparece como violação dos direitos humanos das 

mulheres e um grave problema de saúde pública. Pensando nessas práticas sociais, o 

feminismo, enquanto movimento político coletivo, através da luta por direitos civis, sociais e 

                                                             
3
A concepção de patriarcalismo adotada aqui recupera aquela proposta por Saffioti (apud Sardenberg, 2014, p. 

31), que utiliza gênero ao lado do conceito de patriarcado, “ordem patriarcal de gênero”, na qual as relações são 

hierarquizadas entre seres socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações igualitárias. 
4A respeito da situação das mulheres indígenas atualmente, Rita Segato (2012) descreve que as relações de 

gênero no “mundo aldeia” configuram um patriarcado de baixa intensidade, se comparadas com as relações 

patriarcais impostas pela colônia e estabilizadas na colonialidade moderna. Porém não estão ausentes da 

hierarquia e das relações de poder e prestígios desiguais próprias dessas comunidades, como consequência da 

colonização moderna, a distância hierárquica e o poder dos que já os detêm e o exercem – anciãos, caciques, 

homens em geral –, agravando e amplificando as desigualdades entre mulheres e homens (SEGATO, 2012). 
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políticos, pela autonomia da sexualidade e pensamentos, e reconhecimento valorização do 

trabalho das mulheres e da equidade de gênero, desconstrói esse modelo social imposto à 

mulher. A responsabilidade de prevenir, combater, punir e erradicar a violência contra as 

mulheres não depende apenas das instituições governamentais, mas compete a toda sociedade 

civil, a homens e mulheres, que devem questionar e contestar as normas e valores socialmente 

vigentes, procurando refletir sobre determinadas construções sociais que são tomadas como 

naturais: Por que a categoria “mulher” ainda é construída de maneira que implica 

subordinação/passividade/coisificação?  

 Compreendo que a violência contra as mulheres, praticada pelos homens, é uma das 

principais expressões e mecanismos sociais de sustentação do poder que é atribuído 

culturalmente a eles como grupo, originando-se da força física e de dimensões variadas, como 

a simbólica e psicológica
5
. Tais dimensões se tornam um verdadeiro freio para a autonomia 

das mulheres, que tendem a preservar as vantagens dadas aos homens, numa ordem 

falocrática (WERBA, 2004). 

Com este pano de fundo, elaboro algumas questões que transformo em reflexões e 

análises nos capítulos que se seguem: Como as mulheres percebem a violência que sofreram? 

Quais os fatores que impulsionaram e que caminhos percorreram para buscar ajuda? Quais as 

dificuldades que foram encontradas nas diversas instâncias sociais, policiais, judiciais e 

individuais para levarem adiante a decisão de romper com a situação de violência, e as 

percepções das respostas institucionais a sua demanda? Como reconstruíram suas vidas em 

diversos aspectos, dentre eles, o afetivo?  

Diante dessa realidade social, que possui bases históricas e culturais que segregam e 

excluem as mulheres dos domínios públicos e do privado, entendendo que o pessoal também 

é político, o ato de externalizar as experiências silenciadas dessas mulheres que vivenciaram 

situações de violência, através das histórias de vida, confere um sentido de luta contra a 

injustiça, uma vez que ao contarem as suas vivências sentem-se envolvidas no processo de 

denúncia social do problema, adotando uma posição crítica em relação a essa mácula ainda 

conformada pela sociedade (LAWLESS 2001, apud NEVES, 2012, p. 10). 

                                                             
5
Segundo um importante trabalho publicado em 2004, o “Social Watch Report”, citado por Barsted (2011), a 

violência é uma questão de segurança muito distinta para mulheres e homens. No entanto, “o medo da violência, 

incluindo o assédio, se torna um constrangimento permanente sobre a mobilidade de milhões de mulheres e 

limita seu acesso a recursos e atividades básicas” (BARSTED, 2011, p. 348). 
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Existem estudos que tratam da violência contra as mulheres no âmbito das relações 

heterossexuais, focalizando histórias de mulheres
6
 brasileiras marcadas por sofrimentos, 

medos, superações e rupturas, e as tentativas de reconstrução de suas vidas. Muitos dos atuais 

estudos estão mais centrados nas políticas públicas pós-promulgação da Lei Maria da Penha
7
 

ou nos setores das redes de atendimento e proteção às mulheres, como pontuam Nilda 

Stecanela e Pedro Moura Ferreira (2011
8
). Portanto, esta dissertação é um exercício que visa 

ampliar tais abordagens. Trata-se das histórias de vida focalizadas de cinco mulheres, cujas 

experiências iluminaram as análises sobre subjetivação e reconstrução das vidas de mulheres 

que vivenciaram contextos de violência desencadeados por seus companheiros – namorados 

ou maridos. A dissertação está assim estruturada: 

CAPÍTULO 1, Apontamentos históricos e teóricos sobre a violência contra as mulheres, 

que está dividido em dois subcapítulos: 

1.1 “ABRE ALAS”: Maria, Marias... Mulheres em movimento. Busco contextualizar 

historicamente o tema na conjuntura dos marcos políticos, jurídicos e das políticas públicas do 

Brasil no enfrentamento da discriminação e da violência contra as mulheres. Trago alguns 

dados relacionados ao problema da violência contra as mulheres e do feminicídio; 

1.2 Alguns elementos das teorizações sobre violência contra as mulheres. Procuro 

explorar e analisar alguns aspectos relacionados ao problema da violência contra as mulheres 

e apresento algumas abordagens propostas pelas teorias sociais feministas para reflexões 

sobre a violência contra as mulheres e a capacidade de agência (agency), ou seja, o 

empoderamento das mulheres. 

 

CAPÍTULO 2, Pensando o percurso da pesquisa de campo e escolhas metodológicas, 

onde descrevo os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo e trago algumas 

                                                             
6
A obra Mulheres e narrativas identitárias: mapas de trânsito da violência conjugal é uma produção conjunta de 

Stecanela e Ferreira publicada em 2011, fruto de uma pesquisa sobre as histórias de vida de quatro mulheres, 

denominadas Marias, cujas vidas foram marcadas e ressignificadas por episódios constantes de violência. No 

prefácio do livro, Miriam Pillar Grossi e Isadora Vier Machado ressaltam que o estudo faz uma discussão 

inovadora e análise criteriosa do tema da violência contra as mulheres, indo na contracorrente do que se tem 

produzido sobre essa problemática, que enfatizou dar voz aos principais sujeitos desse contexto, as mulheres, 

como pontuam as autoras (STECANELA & FERREIRA, 2011). 
7
 Nesse ano, 2015, a Revista Estudos Feministas publicou um dossiê numa tentativa de traçar um balanço da 

primeira década da Lei Maria da Penha, considerando a data de sua formulação. Aí é apresentado um conjunto 

de artigos, de pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com essa temática sob distintas perspectivas e 

abordagens, sobre os aspectos diferentes da aplicação da Lei Maria da Penha e os impactos que trouxe para o 

campo dos estudos sobre violências contra as mulheres no país (SARDENBERG & GROSSI, 2015). 
8Stecanela e Ferreira (2011) criticam que a literatura sobre a violência dê demasiada importância à questão da 

denúncia e ao papel das delegacias, sendo pouco explorado o estudo das histórias de vida focalizadas das 

mulheres pós-situação de violência. 
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considerações sobre a escolha teórico-metodológica adotada. Apresento a caracterização dos 

sujeitos pesquisados. Este capítulo está dividido em três subcapítulos: 

2.1 Definindo conceitos. Aqui trago algumas breves teorizações feministas sobre o conceito 

de gênero. Apresento também a distinção conceitual entre violência e poder, as categorias da 

pesquisa e as posições teórico-políticas que utilizo como pesquisadora feminista; 

2.2 Perfil das Entrevistadas. Descrevo os aspectos socioeconômicos e demográficos, os 

marcadores de identidade e outras características dos sujeitos da pesquisa. Trago informações 

gerais do ex-companheiros e uma síntese da história de violência vivenciada pelas mulheres 

entrevistadas; 

2.3 Problematizações sobre os perfis sociológicos. Apresento algumas questões 

sociológicas, como raça e classe do perfil das entrevistadas. 

 

CAPÍTULO 3, O (des)aprendizado do silêncio. Está dividido em três subcapítulos: 

3.1 Quando a violência cometida é lida como traço psicológico. Faço a análise das 

percepções das mulheres sobre a violência ser considerada de ordem psicológica e não um 

traço cultural legitimado, o que naturaliza e exime da responsabilidade o ex-parceiro, que 

cometeu agressão; 

3.2 O significado de não buscar/pedir ajuda no momento da violência sofrida. 

Empreendo a análise dos caminhos que as mulheres percorreram para buscar ou não ajuda 

para romperem os ciclos da violência, e qual o significado da ajuda para elas; 

3.3 Interferências socioculturais e subjetivas no processo da denúncia. Discorro sobre os 

elementos e dificuldades encontrados pelas mulheres que interferiram ou não na denúncia da 

violência. 

 

CAPÍTULO 4, Tentativas de ressignificação pós-situação de violência. Está dividido em 

dois subcapítulos: 

4.1 Traumas e medos: a marca que a violência imprime na subjetividade. Analiso as 

consequências da violência e as repercussões e efeitos negativos nas vidas das mulheres e nas 

relações sociais; 

4.2 Tornar-se mais forte, romper o ciclo, virar a página. Aqui me interessa a questão das 

estratégias de resistência que emergem do campo no qual as mulheres entrevistadas, mesmo 

afetadas pela situação pós-violência - elas se apresentam ainda recobertas de impotência, 

traumas, medos, perturbações psicológicas - de uma forma específica ou mais comum, 
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encontraram mecanismos psíquicos e sociais na tentativa de ressignificar a violência, num 

processo de empoderamento, de agência para a reconstrução das vidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. Reformulam questões apresentadas na introdução, 

possibilitando e provocando novas perguntas que a dissertação não previu, novos 

apontamentos teóricos a partir da experiência do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

CAPÍTULO 1 

1.0 Apontamentos históricos e teóricos sobre a violência contra as mulheres 

1.1 “ABRE ALAS”: Maria, Marias... Mulheres em movimento 

Maria, Maria   

É um dom, uma certa magia, 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 
Como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria  

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria  

Mistura a dor e a alegria 
Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 

Milton Nascimento e Fernando Brant, Clube da Esquina 2, 1978. 

 

A percepção do problema da violência contra as mulheres, pelas instâncias da esfera 

pública, deixou de ser marginal e passou a ser reconhecida como um problema de cunho 

social, histórico, cultural, e também político, e, portanto, não restrito à esfera privada, dada 

pela condição a que a mulher sempre foi mantida. Em vista disso, essa dinâmica desigual de 

poder de gênero está no campo do social e não há justificativa biológica sobre essa violência.  

A literatura sobre violência contra as mulheres no Brasil é aprofundada no início dos 

anos 1980
9
 como uma das principais áreas temáticas de mulheres feministas, intelectuais e/ou 

                                                             
9
Segundo Grossi (1994, p. 474), “Quem ama não mata” foi um dos primeiros slogans do movimento feminista 

no final dos anos 70 (slogan que até virou título de mini-série da TV Globo), quando feministas foram às ruas 

para protestar contra alguns assassinatos de mulheres cometidos por seus maridos, companheiros, namorados ou 

amantes. Foi em outubro de 1979, no julgamento do playboy Doca Street pelo assassinato de sua companheira 
milionária Ângela Diniz (1976), que ocorreram pela primeira vez manifestações contra a impunidade em casos 

de assassinatos de mulheres por seus maridos. Na época, os argumentos utilizados pela defesa permitiram ao 

assassino merecer uma pena mínima de dois anos com sursis. De vítima, Ângela Diniz passou a ser acusada de 

“difamar os bons costumes”, “ter vida desregrada”, ser “mulher de vida fácil” etc”. Nesse sentido, como informa 

Debértolis (2002) o jornal Brasil Mulher (com 20 edições publicadas entre 1975-1980) que fazia parte da 

imprensa alternativa feminista, na edição número 9 na página 10 do ano de 1977, fez uma retrospectiva dos 

assassinatos de mulheres que chocaram o país nos anos 1970 e denunciaram que nesses casos não houve 

responsabilização e muito menos a criminalização dos agressores pela justiça. Porque nessa época existia uma 

discussão sobre o comportamento da mulher para ‘justificar’ e desculpar suas mortes violentas. Essas práticas 
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militantes, constituindo-se numa conquista política ao deslocar o problema da violência contra 

as mulheres do âmbito privado ao público (FERREIRA & SILVA, 2010). Portanto, esses 

estudos e pesquisas têm como cerne teórico e político o feminismo e suas lutas (GROSSI, 

1994) e são fruto das mudanças políticas e sociais no país, acompanhando o desenvolvimento 

das mulheres e o processo de redemocratização (MACDOWELL & IZUMINO, 2005). 

 Porque o contexto ideológico e político fascista da ditadura militar no Brasil, que era 

de repressão e cerceamento das liberdades civis e políticas da década de 1960 até o início da 

de 1980, contribuiu para o adiamento da ratificação de instrumentos legais internacionais de 

proteção e defesa dos direitos civis, políticos, econômicos e culturais das mulheres brasileiras, 

o Estado brasileiro assinou e ratificou vários deles, apenas no ano de 1992
10

.  

Para essa mudança de perspectiva, uma breve contextualização histórica dos marcos 

políticos e jurídicos importantes no Brasil, no enfrentamento dessa violência, e da 

participação ativa das feministas, isto é, se faz necessária nesse trabalho pelas suas 

contribuições ao processo de denúncia social e do reconhecimento desse problema como 

questão central de democracia (de direitos), de política e de poder, de grave violação de 

direitos humanos das mulheres e de saúde pública, e não apenas questões das mulheres. 

No âmbito do sistema global, em 1979 a Convenção das Nações Unidas sobre 

Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra a Mulher (CEDAW) foi adotada, por 

pressão dos movimentos feministas de diversos países. Ela tinha como compromisso o 

combate a todas as formas e manifestações de discriminação para com as mulheres, 

reconhecendo oficialmente a violência contra as mulheres como crime contra a humanidade. 

No Brasil, ela foi ratificada na integra quinze anos depois, em 1994
11

. A Convenção constituiu 

                                                                                                                                                                                              
jurídicas e da população ainda perduram, mesmo com os avanços e o acesso as políticas públicas, uma vez que 
coadunam com os discursos misóginos que marcam o nosso contexto cultural e político brasileiro.  
10

 Em 1948, a Assembléia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo 

com ela, os estados membros, o Brasil inclusive, deveriam cumprir o compromisso com os princípios mínimos 

de respeito à dignidade da pessoa humana e garantir os direitos de todas e todos, como expressa o artigo 2º “todo 

o ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” (UNESCO, 1998). Barsted (2001, p. 1) 

pontua, sobre essa questão, que apesar dessa “Declaração fazer referência explícita à igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, durante muitos anos, a avaliação sobre o cumprimento dos direitos humanos não tratou 
especificamente das violações aos direitos humanos das mulheres”. Salienta também que na década de 1960 um 

conjunto de Convenções Internacionais, no âmbito das Nações Unidas, introduziu as categorias “homens” e 

“mulheres”, ao tratar de temas diversos. Entre as convenções, estão o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (1966, ratificado pelo Brasil em 1992), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966, ratificado pelo Brasil em 1992) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 

São José da Costa Rica (1969, ratificada pelo Brasil em 1992) (BARSTED, 2001). 
11

No Brasil, o Congresso Nacional ratificou a assinatura em 1984, mas com algumas reservas na parte relativa à 

família, porque o “nosso código civil não reconhecia a igualdade entre o marido e a mulher, atribuindo ao 

homem à chefia da sociedade conjugal” (BARSTED, 2001, p. 2). Tais reservas foram suspensas em 1994 pelo 
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um marco histórico na definição internacional dos direitos humanos das mulheres, 

concretizando um compromisso assumido na I Conferência Mundial do Ano da Mulher, 

realizada no México, em 1975
12

, patrocinada pelas Organizações das Nações Unidas – ONU, 

no contexto da conferência, se declarou os anos de 1975 a 1985 como a “Década da Mulher” 

(BARSTED, 2001). Segundo Barsted (2001), a Convenção foi o primeiro instrumento 

internacional de direitos humanos especificamente voltados para a proteção das mulheres por 

abranger áreas como trabalho, saúde, educação, direitos civis e políticos, estereótipos sexuais, 

prostituição e família. 

 A conceituação de violência contra as mulheres adotada na minha pesquisa de 

dissertação está amparada nas definições expressas em dois importantes documentos 

internacionais: a Resolução 48/104 da ONU, que aprovou, em 1993, a Declaração sobre a 

Eliminação da Violência contra a Mulher, reconhecendo essa forma de violência como uma 

violação aos direitos humanos das mulheres; e a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra as Mulheres (Convenção de Belém do Pará), aprovada em 1994 pela 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Ambos os documentos 

definem a violência contra as mulheres como “qualquer ação ou conduta baseada no gênero, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado” (BARSTED, 2001, p. 4). 

 Na terminologia jurídica a violência contra as mulheres se inscreve no âmbito das 

relações afetivo-íntimas, portanto, de âmbito doméstico/privado que tipifica as diversas 

formas de violências, física, psicológica, sexual, patrimonial e a moral
13

. Porém, como já dito, 

                                                                                                                                                                                              
decreto legislativo nº. 26, segundo a autora (p. 2): “a convenção passou a ter plena aceitação jurídica em nosso 

ordenamento, com força de lei interna”. É importante assinalar que, em março de 2001, o governo brasileiro 

assinou o Protocolo Opcional que reforça essa Convenção e, em 2002, ratificou-o (a lei foi promulgada por meio 

do decreto nº. 4.377, de 13 de setembro de 2002). Este Protocolo amplia as funções/poderes e a responsabilidade 

do Comitê de monitoramento da Convenção, como receber denúncias de violações aos direitos humanos das 

mulheres. 
12 Cabe ressaltar que 1975 foi declarado como o Ano Internacional da Mulher. 
13Utilizo as tipificações da violência da Lei Maria da Penha como um horizonte de delimitação das formas 

narradas pelas mulheres que entrevistei: a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

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

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 

saúde psicológica e à autodeterminação; a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

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

força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 

coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 
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utilizo como campo de definição a categorização proposta pela Declaração sobre a 

Eliminação da Violência contra a Mulher da ONU de 1993 e Convenção de Belém do Pará de 

1994 (que também contribuiu para definir a lei), por compreender que a violência contra as 

mulheres
14

 ocorrem tanto na esfera das relações amorosas no mundo privado, quanto no 

espaço público. Também por reconhecer a existência da tensão e controvérsias entre os 

direitos da mulher e os da família: 

Longe de construir verdades ou normatividades, [...] é entender as dinâmicas de 
negociação no âmbito da justiça, bem como seus limites para atender à 

complexidade que reveste as relações de violência, o que tem a ver com as 

dessimetrias de poder relativas a gênero e está implicado nas idiossincrasias que 

marcam os contextos contemporâneos. [...] O que fica evidente nos debates em torno 

das delegacias de defesa da mulher e mais recentemente em torno da Lei “Maria da 

Penha” é o encapsulamento da violência pela criminalidade e o risco concomitante 

de transformar a defesa das mulheres na defesa da família. Foucault já ensinou que 

não é possível entender a dinâmica das relações de poder apenas pela instância do 
jurídico. Isso não significa dizer que o universo jurídico não seja perpassado por 

poder e interesses, mesmo com sua pretensão de neutralidade. Ainda que devamos 

reconhecer que o jurídico é um campo de disputas, no qual o sistema de direitos é 

constantemente atualizado, ele se organiza institucionalmente com base em critérios 

que, ao buscar uma justiça para todos, tende a apagar a dinâmica política que o 

constitui. A luta pela expansão do acesso à justiça implica, pois, negociações. E 

negociações entre atores sociais que não têm o mesmo poder na disputa que formata 

as regras do jurídico, sendo próprio do jogo democrático a emergência de novos 

atores empenhados na formulação de demandas. [...] Da mesma forma, o significado 

de violência – que atribui o sentido de danos, abusos e lesões a determinadas ações – 

é constituído historicamente e depende do poder de voz daqueles que participam do 
jogo democrático. É, portanto, de importância fundamental empreender distinções 

entre os significados de processos de violência e daqueles processos que 

criminalizam os abusos. (DEBERT & GREGORI, 2008, p.166). 

 

 No bojo dessa crítica, essa problemática pode explicitar valores tradicionais
15

 e 

arraigados na implementação de políticas públicas no combate e erradicação da violência 

contra as mulheres no Brasil: 

[...] a abordagem de gênero tem se traduzido em trabalhar apenas nas chamadas 
necessidades práticas de gênero das mulheres, por exemplo, em projetos de geração 

de renda ou de autonomia econômica, sem maiores esforços no sentido de criar 

condições para o seu empoderamento. Quando se tenta intervir mais diretamente 

nessa direção, observa-se, muitas vezes, uma tendência em desqualificar tais ações 

como militância feminista em oposição ao que se entende por trabalho de gênero. 

                                                                                                                                                                                              
direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; a violência moral, 

entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2012). 
14Ainda sobre essa questão, as pesquisas qualitativas que versam sobre esse tema não consideram a violência 

contra as mulheres uma categoria universal e única, dada a sua complexidade, ou seja, que não tem o mesmo 

significado para todas as mulheres que se queixam das agressões dos homens (GROSSI, 1994, p. 478). 
15Segundo Minayo (2007), hoje estamos muito melhores do ponto de vista da violência contra as mulheres que 

há 50 anos. Sendo assim, a apreensão desse problema requer distanciamento dos modelos explicativos 

culturalistas e sua propensão fundamentalista pautados em princípios religiosos androcêntricos e misóginos 

historicamente localizados que não querem reconhecer as desigualdades de poder nas relações de gênero. 
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Exemplificando, isso é geralmente o que acontece quando tratamos do enfretamento 

à violência masculina contra as mulheres. [...] Quando nos voltamos para questões 

mais diretamente centradas nas relações de gênero enquanto relações de poder, 

principalmente, no tocante ao combate à violência doméstica, então estamos 

ameaçando a família, somos radicais, estamos fazendo feminismo. 

(SARDENBERG, 2014, p. 40). 

Utilizo a conceituação sociológica de violência de Marilena Chauí (1985)
16

, que a 

considera, em primeiro lugar, como a conversão de uma diferença e de uma assimetria numa 

relação hierárquica de desigualdade com finalidade de dominação, exploração e de opressão. 

Depois, como a ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa. A 

autora caracteriza “coisa” como inerte, passiva e silenciosa. Desse modo, quando a fala é 

anulada e a atividade de uma pessoa não acontece por impedimento, sendo considerada como 

uma “coisa”, existe violência nessa relação de forças. 

Assim, houve marcos políticos e jurídicos no contexto brasileiro, no enfrentamento 

dessa violência, que se traduziram em mudanças específicas na legislação, nas representações 

socioculturais sobre as desigualdades existentes nas relações entre homens e mulheres tanto 

na esfera pública quanto na privada, na produção crescente de estudos e pesquisas, de dados e 

informações sobre a incidência de atos violentos contra as mulheres e da assimetria de poder 

entre os sexos, na criação de serviços públicos especializados de atendimento, adoção de 

planos nacionais de enfrentamento, como o pacto de enfrentamento da violência contra as 

mulheres etc. (BARSTED, 2011).   

Com efeito, as transformações sociais que promoveram relações mais justas e 

igualitárias entre homens e mulheres contribuíram para o empoderamento das mulheres ao 

longo das décadas no Brasil. Com isso, é possível traçar historicamente algumas conquistas 

de direitos da agenda feminista: a autorização do governo para estudar em instituições de 

ensino superior (1879); direito de voto (1932); presença nas olimpíadas (1948); a consagração 

do direito de manifestação pública
17

; mulher casada deixa de ser considerada juridicamente 

incapaz (1962); no ano de 1977 veio a lume a Lei do Divórcio. 

Diante desses contextos, Bandeira e Almeida (2004) salientam a importância da 

incorporação da perspectiva “equidade de gênero” na formulação das políticas do estado 

brasileiro destinadas a grupos socialmente subalternizados que:  

[...] resultam de um longo processo de discussão social e política levado a cabo, 

sobretudo, pelo movimento feminista que (...), culminou com a criação das DEAMs, 
entre outras ações. Somente depois do reconhecimento e da crítica da construção 

                                                             
16Chauí (1985) não toma a violência nos termos jurídicos de violação e transgressão de normas, regras e lei. 
17

Essa consagração veio com o apoio internacional, pois a ONU instituiu, em 1975, o 8 de Março como o Dia 

Internacional da Mulher e as primeiras manifestações em Goiânia começam em meados da década de 1980. 
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cultural, social, política e econômica a respeito das desigualdades entre os gêneros – 

estas produtoras dos altos índices de violência exercida contra as mulheres e contra 

todos aqueles que se encontram no lugar do “feminino” (crianças, velhos, 

homossexuais, negros, índios, entre outros) em nossa sociedade − é que teve início o 

movimento de pensar e implementar políticas públicas em que esses sujeitos sociais 

minoritários e desconsiderados passaram a ser contemplados. (BANDEIRA & 

ALMEIDA, 2004, p.46). 

A primeira política social formulada e implementada pelo Estado brasileiro foi à 

criação da primeira DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na cidade de São Paulo-SP, em 

05/08/1985
18

. Esse fato significou uma experiência institucional brasileira pioneira e 

inovadora no contexto da América Latina e no mundo, um avanço que manifestou a 

visibilidade da violência contra as mulheres na esfera pública, ampliando e fazendo jus à ideia 

de que o “pessoal também é político” (BANDEIRA & ALMEIDA, 2004). O reconhecimento 

de que esse problema não é individual e pessoal, e sim social e histórico, e também político, 

torna-o de competência do estado, das instituições sociais e judiciais, e de toda a sociedade 

brasileira para viabilizar e assegurar os direitos individuais.  

Pasinato e MacDowell (2008) realizaram um mapeamento das delegacias da mulher 

no Brasil em 2007 com a finalidade de avaliar, comparar e levantar desafios para a 

implementação de serviços e recursos para as delegacias nacionais. Nesse mesmo estudo, as 

autoras constataram que os serviços de atendimentos são realizados predominantemente por 

mulheres policiais e delegadas, mas não são todas que possuem perspectiva de gênero no trato 

dessas questões. As condições físicas e materiais na maioria das DEAMs (Delegacias 

Especializadas no Atendimento à Mulher) variam grandemente e a distribuição dos serviços é 

bastante desigual no território nacional, concentrada nas capitais dos estados. Algumas 

possuem boas instalações, recursos humanos com uma boa equipe de trabalho, mas na 

totalidade as condições são desfavoráveis para a prestação de serviços de qualidade, pois há 

carência de recursos humanos, materiais e financeiros. Poucas delegacias da mulher dispõem 

de assistência psicológica, social e jurídica, sendo a maioria oferecida em outros locais por 

conta das ações integradas em redes de atendimento à mulher em situação de violência, que 

está dividida em quatro setores/áreas principais, que são saúde, justiça, segurança pública e 

assistência social. Por fim, elas constataram (2008, p. 34), que “as delegacias da mulher 

constituem ainda a principal política pública de enfrentamento à violência doméstica contra 

mulheres”. 

Posteriormente a essas conquistas, houve a garantia de igualdade de direitos e 

obrigações entre homens e mulheres perante a Constituição Federal (1988) com o movimento 

                                                             
18No mesmo ano (1985) também foi inaugurada a Delegacia Especializada no atendimento à Mulher de Goiânia.  
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do lobby do batom, que teve como objetivo a ação direta de convencimento dos/as 

parlamentares das demandas e necessidades das mulheres, como relata Ana Alice Costa 

(2005): 

No período da Assembléia Nacional Constituinte, conjuntamente com o movimento 
feminista autônomo e outras organizações do movimento de mulheres de todo o 

país, o CNDM [Conselho Nacional dos Direitos da Mulher] conduziu a campanha 

nacional “Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher” com o objetivo de 

articular as demandas das mulheres. Foram realizados eventos em todo o país e 

posteriormente as propostas regionais foram sistematizadas em um encontro 

nacional com a participação de duas mil mulheres. Estas demandas foram 

apresentadas à sociedade civil e aos constituintes através da Carta das Mulheres à 

Assembléia Constituinte. A partir daí, as mulheres invadiram (literalmente) o 

Congresso Nacional: brancas, negras, índias, mestiças, intelectuais, operárias, 

professoras, artistas, camponesas, empregadas domésticas, patroas... [...] que ficou 

identificada na imprensa como o lobby do batom, o movimento feminista conseguiu 
aprovar em torno de 80% de suas demandas, se constituindo no setor organizado da 

sociedade civil que mais vitórias conquistou. A novidade desse processo foi a 

atuação conjunta da chamada “bancada feminina”. Atuando como um verdadeiro 

“bloco de gênero”, as deputadas constituintes, independentemente de sua filiação 

partidária e dos seus distintos matizes políticos, superando suas divergências 

ideológicas, apresentaram, em bloco, a maioria das propostas, de forma 

suprapartidária, garantindo assim a aprovação das demandas do movimento. Essa 

articulação do CNDM, movimento feminista e bancada feminina, através do lobby 

do batom representou uma quebra nos tradicionais modelos de representação 

vigentes até então no país, na medida em que o próprio movimento defendeu e 

articulou seus interesses no espaço legislativo sem a intermediação dos partidos 

políticos. (COSTA, 2005, p. 18). 

Ainda nesse mesmo período histórico da década de 1980, o conceito de gênero, como 

conceito relacional, ou seja, masculinidades e feminilidades que são construídas 

socioculturalmente em oposição, foi elaborado pelo pensamento feminista que introduziu 

novos sujeitos como atores e novos sujeitos como objetos de pesquisa na teoria social: a 

mulher se torna categoria (“objeto”/sujeito de estudo) (BANDEIRA, 2008). E ao final dos 

anos 1980, a intersecção da condição de gênero com outras diferenças e desigualdades 

hierárquicas foi articulada às várias vertentes teóricas do feminismo. 

Também o 25
19

 de novembro foi instituído como o Dia Internacional de Eliminação da 

Violência contra as Mulheres em 1999 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Há a 

intervenção política dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que 

se referem ao período de 25 de novembro a 10 de dezembro, datas em que são celebrados o 

Dia Internacional para Eliminação da Violência contra Mulheres e o Dia Internacional dos 

                                                             
19 “Este 25 de novembro de 2015 tem um significado especial para o combate à violência contra a mulher. Em 

primeiro lugar, a Campanha UNA-SE Pelo Fim da Violência contra as Mulheres, lançada pelo secretário-geral 

das Nações Unidas, que proclamou o dia 25 de cada mês como um Dia Laranja, dia em que, em todo o mundo, 

agências das Nações Unidas e organizações da sociedade civil promovem atividades para dar mais visibilidade 

às questões que envolvem a prevenção e a eliminação da violência contra mulheres e meninas” (WAISELFISZ, 

2015, p. 5). 
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Direitos Humanos, respectivamente (WAISELFISZ, 2015). Segundo Waiselfisz (2015), além 

de chamar atenção para o fim da violência contra as mulheres, os 16 Dias de Ativismo 

reforçam a importância da defesa e garantia dos direitos humanos para as mulheres. No 

Brasil, a campanha tem início um pouco antes, no dia 20 de novembro, Dia Nacional da 

Consciência Negra, para reforçar o reconhecimento da opressão e discriminação históricas 

contra a população negra e ressaltar o grande número de mulheres negras brasileiras em 

situação de violência (WAISELFISZ, 2015). 

Apesar da constituição cidadã (BRASIL, 1988) garantir a cidadania e os direitos, 

apenas em 2005, o termo “mulher honesta”, foi retirado da legislação (artigos 215, 216, 219), 

permitindo assim proteção à integridade física e a liberdade sexual de todas as mulheres. Da 

mesma forma, foi revogado o artigo 240, relativo ao crime de adultério, culturalmente 

utilizado como argumento contra as mulheres. No ano de 2009, quando o código penal é 

reformado, o estupro deixa de ser um crime de atentado violento ao pudor e torna-se um crime 

contra a dignidade e a liberdade sexual (artigo 213). Segundo Barsted (2011), a nova redação 

do artigo 226 (2005) do Código Penal, relativo a crimes contra a dignidade sexual, aumenta a 

punição se o agente agressor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 

companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou qualquer homem que 

tenha autoridade sobre ela. Essa nova redação reconhece o estupro praticado nas relações 

íntimo-afetivas por marido ou por companheiro contra a mulher. Também em 2009, foi 

revogado o artigo 214 do Código Penal, relativo ao crime de atentado violento ao pudor. Com 

a nova redação, o artigo 213 que trata do crime de estupro, o atentado violento ao pudor foi 

incluído na definição de estupro, que passou a ter como vítimas tanto mulheres como homens 

(BARSTED, 2011). Segundo a autora, há um grande inconveniente nessa alteração, esconder 

o sexo da vítima, principalmente porque existe a dificuldade de dados nacionais desagregados 

por sexo. Na redação anterior, ficava explicitado que o crime de estupro sempre teria por 

vítima a mulher. 

De acordo com Costa (2005), apoiando-se nas Ações em Gênero Cidadania e 

Desenvolvimento (AGENDE), essas medidas legais só foram modificadas porque o Comitê 

da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

(CEDAW) apresentou em julho de 2003 uma série de recomendações ao governo brasileiro 

para o cumprimento da convenção. Como aquelas sobre: a defasagem entre as garantias 

constitucionais de igualdade entre homens e mulheres; as intensas disparidades regionais, 

econômicas e sociais; a persistência de dispositivos discriminatórios e definidos a partir de 

conceitos morais em relação à mulher no código penal; as visões conservadoras e 
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estereotipadas a respeito das mulheres; a violência contra as mulheres (o comitê recomendou 

a elaboração de uma lei que tratasse da violência doméstica contra as mulheres); a exploração 

sexual e o tráfico de mulheres; a sub-representação feminina nas instâncias de poder político; 

as altas taxas de analfabetismo feminino e de mortalidade materna (AGENDE, 2003 apud 

COSTA, 2005).  

Um dos avanços do diálogo entre a sociedade civil, o movimento feminista e de 

mulheres com o governo federal brasileiro gerou políticas públicas para ações afirmativas, 

visando, sobretudo, reparar os efeitos discriminatórios que ainda são legitimados pelo 

imaginário sociocultural e materializado na prática discursiva que produz diferenças e 

desigualdades de gênero (mas não somente essas). 

Uma ação política importante para essas questões e outras pertinentes à promoção da 

igualdade foi à criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que possui status 

de ministério, em 2003. Quarenta anos após a declaração da década da mulher pela ONU 

(1975) e vinte anos depois da criação das DEAMs (1985), um instrumento jurídico, a 

promulgação da Lei Maria da Penha (lei federal 11.340/2006
20

), foi um marco político no 

enfrentamento à violência contra as mulheres. Como instrumento de justiça distributiva, 

reparadora e preventiva, dentro do programa de ações afirmativas proposto pelas políticas 

públicas que fortaleçam o exercício da cidadania da mulher brasileira em situação de 

violência, combate, enfrentamento, atenção, prevenção, punição e erradicação dessa violência, 

a lei se popularizou e deu mais visibilidade à violência contra as mulheres. Eficiente, ela tem 

produzido modificações no trato desse problema no campo político e jurídico, mas em 

contrapartida não é aplicada em sua plenitude. Isto não quer dizer que exista uma 

insuficiência de políticas públicas do Estado. Pelo contrário, o Brasil as tem produzido, pois 

através de suas instâncias políticas e jurídicas tem a responsabilidade de coibir esse tipo de 

violência e dá segurança e proteção às mulheres em tal situação. Em contrapartida, a 

resistência dos/as operadores/as do direito em sua atuação, na interpretação e aplicação das 

leis, reflete as relações de poder, os padrões culturais e os valores vigentes da sociedade 

(PITANGUY, 2011). A violência contra as mulheres está arraigada em uma dinâmica, no 

                                                             
20

A nomeação da lei foi em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que vivenciou situações de 

violência. Sua história é conhecida nacionalmente e internacionalmente porque ela acionou a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) em busca de uma solução 

para o seu caso após ter sido protagonista de uma longa e árdua batalha na justiça brasileira, de quase vinte anos, 

percurso esse tortuoso e negligente com suas dores, para punir o seu ex-marido e perpetrador da violência. Uma 

sobrevivente da violência, que a deixou paraplégica (1983), ela é considerada pelo movimento de mulheres e 

pela luta feminista um marco de resistência. Atualmente, Maria da Penha dedica-se integralmente à causa da 

mulher. Coordena, junto com a família, o Instituto Maria da Penha, que atua no aprimoramento da Lei, como 

informa a referida reportagem da jornalista Paula Salati (2012). 
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modo como as próprias instituições sociais androcêntricas encaram acriticamente e 

internalizam o problema, reproduzindo os “poderosos arquétipos de subalternidade da mulher, 

e menor valia” (PITANGUY 2011, p.54), e que se intensificam quando articuladas com 

outros eixos de subordinação como etnia-raça, classe, orientação sexual etc. 

Mais recentemente (2015), nove anos depois da criação da Lei Maria da Penha (2006), 

foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff a lei de feminicídio
21

 (Lei nº 13.104), que 

julga crimes em que a mulher é assassinada por ser mulher, isto é, pela sua condição de 

gênero. A nova lei coloca o feminicídio na lista de crimes hediondos e o considera homicídio 

qualificado, por sua natureza misógina de extrema violência e ódio contra as mulheres. 

Pode-se dizer que no Brasil houve avanços significativos nas últimas décadas em 

relação aos direitos das mulheres e a sua presença e participação na esfera pública, mas 

também houve muitos retrocessos nos direitos
22

. Essas conquistas e avanços importantes, que 

são muito recentes, foram obtidos através das lutas feministas e de mulheres, sendo que 

algumas conquistas se encontram em fase de consolidação. Desse modo, não são suficientes 

para dizer que as desigualdades de gênero foram aniquiladas e superadas. Todas essas 

medidas ainda levarão tempo para surtirem efeitos, pois a questão cultural do poder está 

associada aos homens como sujeitos socialmente privilegiados, e seu teor simbólico e material 

ainda faz parte da estrutura da sociedade brasileira. As mudanças nas relações e 

representações desiguais de gênero são vagarosas. 

Em vista disso, as mulheres ainda sofrem com os efeitos da discriminação de gênero e 

com a distribuição desigual e hierarquizada de recursos e oportunidades socioculturais, 
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Segundo Pasinato (2011), as categorias femicídio, ou feminicídio ganharam espaço no debate latino-americano 

a partir das denúncias de assassinato de mulheres em Ciudad Juarez no México porque desde o início dos anos 

1990 práticas de violência sexual e tortura, desaparecimentos e assassinatos de mulheres se tornam constantes. A 

autoria dos crimes é atribuída ao segundo estado, com a omissão do estado mexicano. Segundo a autora, a 

literatura produzida em países da America Latina categoriza o femicídio e a sua variante feminicídio como 

aquelas que “descrevem e denunciam mortes de mulheres que ocorrem em diferentes contextos sociais e 

políticos” (2011, p. 222). Os dois conceitos femicídio e feminicídio possuem diferenças. Marcela Lagarde, 
antropóloga, feminista e deputada federal mexicana propõe o uso do conceito feminicídio como o “conjunto de 

delitos de lesa humanidade que contém os crimes e os desaparecimentos de mulheres”, formulação mais política 

com a pretensão de revelar a histórica impunidade penal como causa da perpetuação da violência contra as 

mulheres (LAGARDE, 2004, p. 5 apud PASINATO, 2011. p. 232). Na lei brasileira, o homicídio de mulheres é 

classificado como feminicídio, pois considera como razões de condição de sexo feminino violência doméstica e 

familiar, o menosprezo ou a discriminação contra a condição de mulher. 
22Em 2015, vivenciamos um contexto paradoxal de crise política e de direitos que confronta e alija várias dessas 

lutas. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou no dia 20 

de outubro o Projeto de Lei 5.069/13, de autoria do presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), 

que proíbe o acesso à pílula do dia seguinte (dispositivo para evitar gravidez resultante de estupro, direito 

conquistado desde os anos 1990). A proibição atinge também a divulgação de informações que podem salvar a 

vida de mulheres, como o atendimento aos casos de aborto permitidos por lei desde os anos 1940, conforme o 

Código Penal Brasileiro. Portanto, esse projeto remete a medidas conservadoras e de total conivência com as 

múltiplas violências cometidas contra as mulheres. 
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políticas e econômicas. Os desafios para as mulheres são muitos porque a dinâmica 

sociocultural funciona como fator legitimador da discriminação e de atitudes de segregação, 

exclusão e opressão, sendo responsável pelo lugar de subordinação das mulheres, que 

dificultam o pleno acesso das mesmas a muitas dimensões da vida social. Ou seja, as impede 

de acessar ao poder político e cargos de chefia; a participação aos espaços de poder e de 

tomada de decisões; mantém as desigualdades salariais, salários baixos e informalidade; 

impede a superação da divisão sexual do trabalho doméstico; clivagens de gênero em relação 

à participação de mulheres na produção do conhecimento científico, da ciência e da academia; 

retirada do direito ao aborto legal e seguro; “resistência” dos/as operadores/as do direito na 

atuação no campo jurídico em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero, 

contra a misoginia social, o ódio às mulheres.  

Assim, as mulheres estão sujeitas a sofrer múltiplas violências dos homens, seja na 

rua, na escola, no trabalho, nas instituições do Estado, nos espaços públicos em geral, mas 

especialmente em suas próprias casas (WELZER-LANG, 2001; BARSTED, 2011). Como 

afirma Waiselfisz (2012): 

[...] em 68,8% dos atendimentos a mulheres vítimas de violência, a agressão 
aconteceu na residência da vítima; em pouco menos da metade dos casos, o 

perpetrador é o parceiro ou ex-parceiro da mulher. No país, foi possível verificar que 

42,5% do total de agressões contra a mulher enquadram-se nessa situação. Mas 

ainda, se tomarmos a faixa dos 20 aos 49 anos, acima de 65% das agressões tiveram 

autoria do parceiro ou do ex. Se compartilhamos muitas das características das 

agressões contra as mulheres que encontramos em outros países do mundo, nossa 

situação apresenta diversos sinais que evidenciam a complexidade do problema 

nacional. (WAISELFISZ, 2012, p. 26)23. 

Com base no trecho acima citado, enfatizo que a maioria dos casos de violência contra 

as mulheres está vinculada ao espaço doméstico/privado. No que tange ao feminicídio no 

Brasil, o estudo “Mapa da Violência: 2015: Homicídios de Mulheres” constata que entre 2003 

e 2013 o número de vítimas do sexo feminino no Brasil passou de 3.937 para 4.762, um 

incremento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 representam 13 homicídios 

femininos diários
24

. O estudo mostra que do total de homicídios de mulheres registrado em 

                                                             
23

Nesse sistema foram registrados no país, no ano de 2011, 107.572 atendimentos relativos a Violência 

Doméstica, Sexual e/ou outras Violências: 70.285 (65,4%) mulheres e 37.213 (34,6%) homens; 74 atendimentos 

não tem indicação de sexo da vítima. Praticamente dois em cada três atendimentos nessa área foram de mulheres, 

o que resulta um claro indicativo dos níveis de violência hoje existentes contra as mulheres, como informa o 

Mapa da violência de 2012. 
24

Nesse estudo (2015) leva-se em consideração o crescimento da população feminina, que nesse período passou 

de 89,8 para 99,8 milhões (crescimento de 11,1%). Vemos que a taxa nacional de homicídio, que em 2003 era de 

4,4 por 100 mil mulheres, passa para 4,8 em 2013, crescimento de 8,8% na década. No período anterior à Lei 

Maria da Penha (1980 a 2006), o crescimento do número de homicídios de mulheres foi de 7,6% ao ano. Com a 

vigência da Lei, o crescimento no número de homicídios cai de 2,6% ao ano, afirma o documento. 
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2013, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo a maioria desses crimes (33,2%) 

cometidos por parceiros ou ex-parceiros, evidenciando que o local de residência é mais 

inseguro e letal para o conjunto das mulheres. O problema se agrava quando o marcador racial 

é articulado ao gênero, pois mostra que o número de mortes violentas de mulheres negras 

aumentou 54% em dez anos, passando de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013
25

. No mesmo 

período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas diminuiu 9,8%, caindo de 

1.747, em 2003, para 1.576, em 2013. Goiânia é ranqueada no referido mapa como a quinta 

(era a sétima no mapa anterior, de 2012) capital mais violenta do país: 68 homicídios para 100 

mil mulheres. 

No mesmo estudo (2015), o Brasil piora no ranking mundial de feminicídios em 

relação ao mapa anterior (2012) em que aparecia com taxa de 4,4 homicídios para cada 100 

mil mulheres. Com uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, conforme os 

dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o país passou da 7ª para a 5ª
26

 

colocação no ranking composto por 83 países. Configura-se uma das maiores taxas de 

homicídios de mulheres do mundo. 

Esses dados sintetizados são importantes porque dimensionam a intensidade e dão 

visibilidade aos casos de violência contra as mulheres no Brasil. Os mapas têm certamente 

correlação com a construção social do masculino na posição de poder dominante, que é 

reforçada pelas instituições sociais, como expressam Benedito Medrado e Jorge Lyra (2008): 

A dominação dos homens sobre as mulheres e sobre o feminino não possui autoria 
única, mas uma constelação de autores, que inclui, além dos homens, a mídia, a 

educação, a religião, as mulheres e as próprias políticas públicas. (MEDRADO & 

LYRA, 2008, p.829). 

  É nessa perspectiva que é relevante a compreensão do processo de socialização de 

gênero baseado na distribuição desigual de poder entre os sexos. Segundo Welzer-Lang 

(2001), os privilégios materiais, culturais e simbólicos, tanto da esfera pública como da 

privada são monopólios legítimos dos homens, às mulheres e ao feminino cabem as tarefas e 

                                                             
25Esses dados são indicativos da permanência do pensamento colonial racista e violento contra às mulheres 

negras com seus corpos sexualizados nos meios de comunicação e o tráfico para fins de exploração sexual 

comercial. E também em decorrência do mito da “democracia racial”, que esconde o racismo e permite 

desigualdades e vulnerabilidades na sociedade brasileira que é preconceituosa, discriminatória, e exploratória, 

por razões raciais e étnicas, como pontua Carneiro (2003). Como ressalta Tavares (2011), o Estado brasileiro não 

conseguiu melhorar a situação da maioria das mulheres brasileiras, especialmente das mais pobres, rurais, 

indígenas e negras, categorias inferiorizadas veladamente, que continuam a experimentar exclusão, 

discriminação social e violência que podem ser agravadas por conta da violência racista e anti-indígena. 
26O autor do estudo, Waiselfisz (2015), ressalta sua preocupação no documento em relação à ameaça de 

retrocesso nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres vinda de grupos no Legislativo, 

Executivo e Judiciário e aponta que solucionar o problema demanda ações articuladas de diversos setores. 
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funções de pouco valor social e econômico. Como ressalta Uma Narayan (1997), as 

contribuições das mulheres ao mundo do trabalho, da cultura e do conhecimento, sua história 

e interesses políticos têm sido sistematicamente ignorados ou mal representados pelos 

discursos dominantes em diferentes campos e na história, ou seja, as mulheres são 

discriminadas socialmente pela sua marca identitária e têm menor valia.  

1.2 Alguns elementos das teorizações sobre a violência contra as mulheres 

 A literatura feminista internacional convencionou dividi-la em três “ondas feministas”. 

A “primeira onda” surge no século XIX e vai até o fim da segunda guerra mundial (1945), 

com demandas sociais e políticas, sendo conhecida como movimento sufragista, pois as 

militantes lutavam pelo direito ao voto e de serem votadas. Segundo Costa (2005), o 

sufragismo feminino é representativo desse momento de luta e mobilizou mulheres de muitos 

países da Europa, bem como dos Estados Unidos e, posteriormente, de alguns países da 

América Latina, como o Brasil em 1932, há 83 anos. 

A chamada “segunda onda” se inicia no final dos anos 1960 em consonância com os 

movimentos contestatórios (COSTA, 2005). Na América Latina, tem sua origem nos anos 

1970 em meio ao autoritarismo e à repressão dos regimes militares dominantes. Ao afirmar 

que “o pessoal é político”
27

, o movimento feminista, que é extremamente político, critica as 

teorias políticas tradicional-liberais e as representações sociais que tendem a aceitar sem 

questionamento a distinção e a hierarquização entre a esfera pública e a esfera privada. O 

feminismo dessa época expandiu a nossa compreensão da política e de suas fronteiras, 

indicando a imbricação entre o pessoal e o social, o público e o privado (que não podem ser 

pensados isoladamente), modificando as prioridades no debate público. Nesse momento, vai 

aparecer também o conceito de gênero que se torna um conceito chave e uma categoria 

política (SCOTT, 1995), “como objeto dos estudos feministas, é, de fato, uma criação 

feminista” (SARDENBERG, 2014, p. 39), para teorizar as relações de desigualdades de poder 

entre os sexos, teorizar a opressão da mulher. 

Por fim, o advento da “terceira onda feminista” acontece numa conjuntura teórica das 

críticas de feministas negras e do terceiro mundo, no final da década de 1980, ao feminismo 

“da segunda onda”, pensado por um grupo específico de mulheres brancas da classe média 

                                                             
27 Essa herança binária do poder, pelo seu caráter histórico, advém da dicotomia formulada pelos gregos, que 

distinguia entre uma esfera privada oikos (doméstica, identificada com a família) e outra esfera pública da polis 

(âmbito do sociopolítico vinculado à ideia de Estado). Ela foi ampliada pelos modernos, os quais passaram a 

diferenciar também o social do político (KRITSCH, 2012). Portanto, as teóricas feministas argumentam em 

favor da desconstrução e reconstrução das categorias público/privado. 
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que viviam em sociedades industrializadas (PISCITELLI, 2008; ANZALDÚA, 2000). Tais 

críticas questionavam a centralidade e a universalidade da diferença sexual como a única 

opressão que demarcava a experiência de todas as mulheres no mundo. A partir da 

compreensão de lógicas e diferenças internas na categoria mulher, que é extremamente plural 

e não homogênea (PISCITELLI, 2008) os estudos de gênero e as teorias sociais feministas no 

final da década de 1990 teorizaram a intersecção entre a condição relacional de gênero e 

outros eixos de diferenciação como raça/cor, etnia, classe, orientação sexual, etc. 

(PISCITELLI, 2008). Discussão significativa para “a diversificação das concepções e práticas 

políticas que a ótica das mulheres dos grupos subalternizados introduz no feminismo é 

resultado de um processo dialético”, (CARNEIRO, 2003, p.119), porque reconhecem as 

mulheres como categoria política e a diferenças existentes nesse mesmo grupo. 

Portanto, a violência dos homens contra as mulheres é um comportamento aprendido 

nos processos de socialização de gênero, mas não pode ser mais analisada apenas por esse 

viés da construção social e cultural dos significados hierarquizados simbolicamente, através 

da diferença sexual, porque há outros marcadores de identidade. Como cita Piscitelli (2008), 

apoiada em Anne McKlintock (1995):  

[...] raça, gênero e classe não são âmbitos diferentes de experiência que existem 

isoladamente uns dos outros nem podem ser simplesmente montados em conjunto 
como se fosse um lego. Essas categorias existem em e por meio das relações entre 

elas. Por esse motivo são categorias articuladas. As categorias de diferenciação não 

são idênticas entre si, mas existem em relações, íntimas, recíprocas e contraditórias. 

Nas encruzilhadas dessas contradições é possível encontrar estratégias para a 

mudança. (PISCITELLI, 2008, p. 268). 

Na sociedade brasileira, a violência contra as mulheres toma direções opostas, 

manifesta-se de formas variadas sobre as mulheres e contextos específicos, porque não existe 

uma única violência que é experimentada por todas as mulheres. O que se contrapõe à 

univocidade da identidade feminina. No entanto, as situações de violência se especificam 

quando articuladas aos eixos de desigualdades, como raça/etnia, classe, escolaridade e 

localização geográfica. De acordo com o material “Fim da violência contra as mulheres: em 

casa e nas ruas” publicado pelo SOS CORPO – Instituto Feminista para a Democracia (s.d), 

nas áreas de garimpo, fronteiras agrícolas ou de conflito provocado pela existência de 

latifúndios ou de grandes projetos de desenvolvimento, agrava-se a violência sexual e a 

violência doméstica fica mais invisível. Em contextos urbanos, nas áreas dominadas por 

grupos armados (narcotráfico, milícias e mesmo a polícia), as mulheres têm mais dificuldades 

em denunciar a violência doméstica. Nas áreas de conflito armado nas comunidades 
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militarizadas no Brasil, a violação do corpo das mulheres é praticada como demonstração de 

“domínio do território”. Mulheres do campo e indígenas enfrentam muitas dificuldades para 

denunciar e encontrar apoio, proteção e condições nas políticas públicas do Estado para 

superar sua situação (SOS CORPO [s.d]). 

Portanto, ainda está distante poder-se falar de uma efetiva paridade e equidade de 

gênero que assegure uma distribuição mais igualitária de recursos e oportunidades para todas 

as mulheres em suas diversas experiências sociais e marcas culturais. Há um longo caminho a 

ser trilhado, com vários obstáculos e desafios, pelos movimentos feministas e de mulheres, e 

pelas próprias mulheres que não constituem esses espaços de luta política e social.  

Uma educação de gênero, preventiva e mais igualitária desde a infância poderia 

contribuir significativamente para a mudança cultural desse cenário de ódio e sujeição das 

mulheres. Abordar temas como o machismo, sexismo, racismo e racismo anti-indígena na 

educação brasileira poderia ajudar a melhorar o quadro. Problematizar a vitimização das 

mulheres como polos fixos na dicotomia dominador-dominada também pode oferecer pistas 

de como enfrentar o debate. 

Um exemplo é o trabalho da Maria Filomena Gregori (1993), que analisou e levantou 

questões sobre a perspectiva dicotômica, marcada pelo binarismo estático nas relações entre 

os homens e mulheres, em que as mulheres são reconhecidas como vítimas, passivas, dóceis e 

dependentes (dominadas). Em oposição, os homens seriam fortes, ativos, agressivos 

(dominadores). Segundo a autora (1993) e a maioria dos estudos sobre mulher, as mulheres 

vivem e se relacionam de maneiras diferentes, e em contextos específicos, com as situações 

de violência. 

Segundo Saffiotti (2001), esses trabalhos de Gregori (1993) e Marilena Chauí (1985) 

possuem ambiguidades teórico-conceituais, sendo alvo de críticas no final da década 1980. 

Eles trouxeram, porém, questionamentos valiosos sobre a postura vitimista então vigente. Ela 

estava vinculada à noção da “dominação masculina” centralizada e unificada que somente 

auxiliava na construção de políticas públicas para as mulheres em situação de violência e nas 

denúncias. Dessa forma, para a mesma autora (2001), as mulheres sempre reagem contra o 

agressor, das mais diferentes maneiras. Porém, ela entende que os mecanismos de defesa 

utilizados não rompem com a violência, o que torna necessários auxílios externos. Mas essa 

situação pode ser reinterpretada subjetivamente e transformada pela mulher. 

A desconstrução do papel vitimado da mulher, do ponto de vista teórico (GREGORI, 

1993; CHAUÍ, 1985; GROSSI, 1998), foi importante para fomentar a discussão sobre a 

violência contra as mulheres, porque não nega a realidade perversa dos contextos violentos ou 
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desconhece a brutalidade de tais situações que as envolvem, nem as medidas legislativas e 

judiciais que punem os perpetradores dessa violência, nem a luta feminista e das mulheres na 

conquista dos direitos e da cidadania. E ainda entende que a violência é uma das principais 

expressões das desigualdades entre mulheres e homens, não esquecendo, entretanto, que elas 

participam da relação violenta, que também são aí sujeitos. 

Esses estudos colocam no cerne do debate a construção do empoderamento das 

mulheres, que para Meneghel et al (2005) são estratégias de resistência continuadas que as 

mulheres constroem no seu dia a dia, atuando em âmbito de poder pessoal e coletivo. 

Significam, na realidade, estratégias de “empoderamento” que ajudam a modificar sua 

existência, dando novas pinceladas e contornos a sua vida, mesmo depois de terem vivenciado 

situações de violência e as consequências desses crimes incidirem em sua autoestima, 

autoafirmação e autoimagem, deixando marcas corporais e morais profundas. Além de 

deixarem impactos sobre a saúde que desencadeiam processos de depressão, adoecimentos, 

resultantes da somatização dos conflitos psicológicos e psíquicos, e sequelas ou deficiências 

físicas pelo resto da vida. 

Nessa dissertação, utilizo a formulação de “empoderamento” da Magdalena Leon 

(2000) porque o seu uso tem relação com o poder, da mulher com o poder, politizando-a. 

Sendo assim, a autora contextualiza e privilegia o uso dos termos empoderamento e 

empoderar dando-lhes como definição “ellos señalan acción, y porque empoderamiento 

implica, [...], que el sujeto se convierte en agente activo como resultado de um accionar, que 

varia de acuerdo con cada situación concreta” (p. 2). Postura política que vai ao encontro com 

o movimento de mulheres e feministas: 

[...] las connotaciones nuevas que tiene [… el empoderamiento...] cuando se utiliza 
en el contexto del feminismo, responde al deseo de contribuir a que las 

transformaciones de las relaciones de poder (entendidas en su sentido más amplio) 

entre hombres y mujeres vayan acompañadas de transformaciones en el lenguaje que 

reflejen nuevas construcciones e imaginarios sociales. (COOK, 1997 apud LEON, 

2000, p. 3).  

Portanto, o empoderar-se social, política e psicologicamente, com o apoio das políticas 

sociais e do Estado, auxilia as mulheres à palavra, reação e ação como sujeitos representantes 

de si mesmos, com afirmação de sua “singularidade” enquanto participante de um grupo 

social inferiorizado. Além disso, implica a ruptura com as relações desiguais de poder entre os 

gêneros, relações violentas, ou seja, questiona a distribuição diferencial de recursos e 

oportunidades socioculturais. Para Lisboa (2008): 
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O movimento de mulheres tem situado o empoderamento no campo das relações de 
gênero e na luta contra a posição socialmente subordinada das mulheres em 

contextos específicos. O termo empoderamento chama a atenção para a palavra 

“poder” e o conceito de poder enquanto relação social. O poder (na ciência política 

geralmente vinculado ao Estado) pode ser fonte de opressão, autoritarismo, abuso e 

dominação. Na proposta do feminismo, porém, pode ser uma fonte de emancipação, 

uma forma de resistência. Empoderamento na perspectiva feminista é um poder que 

afirma, reconhece e valoriza as mulheres; é precondição para obter a igualdade entre 

homens e mulheres; representa um desafio às relações patriarcais, em especial 

dentro da família, ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus 

privilégios de gênero. Implica a alteração radical dos processos e das estruturas que 
reproduzem a posição subalterna da mulher como gênero; significa uma mudança na 

dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia 

no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir 

e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e as violações. (LISBOA, 2008, p. 2). 

Para que tal contexto seja visualizado pelas mulheres brasileiras, o esforço dos 

movimentos sociais e dos grupos/coletivos feministas e de mulheres em criar condições para o 

empoderamento e garantia de direitos a um conjunto não homogêneo de mulheres, em 

contextos específicos e localizados socialmente como sujeitos políticos nas relações de 

gênero, constituem questões centrais de democracia, e não apenas questões das mulheres. Em 

vista disso, a incorporação da perspectiva de gênero em programas e projetos de 

desenvolvimento e em políticas públicas trabalha nessa direção, ao reconhecer a necessidade 

de questionar e transformar as estruturas sociais.  

Sobre ainda o emprego do conceito de empoderamento, segundo Horochovski e 

Meirelles (2007), se multiplicou em vários campos do conhecimento – administração, 

economia, saúde pública, sociologia etc. –, transformando-se em categoria analítica e 

empírica nos mais diferentes espaços de ação/luta social, além de se constituir numa 

ferramenta dos governos, das organizações da sociedade civil e agências de desenvolvimento 

que buscam, a princípio, modificar a vida de pessoas e comunidades. 

Existe a crítica que uma quantidade expressiva de estudos sobre empoderamento 

utilizam o conceito como um dado, sem defini-lo ou contextualizá-lo, o que resulta em um 

uso polissêmico e indiscriminado que se presta a utilizações as mais diversas por sujeitos, às 

vezes, com posições político-ideológicas opostas. Existem diferentes perspectivas do 

empoderamento a partir das lógicas que as constituem e do ponto de vista de seus atores. Uma 

delas é a de Zimmermam (1990, apud HOROCHOVSKI & MEIRELLES, 2007). Para ele, 

“empoderamento envolve um entendimento crítico do ambiente sociopolítico, não sendo um 

‘traço de personalidade estático’, mas sim um ‘construto dinâmico contextualmente 

orientado” (HOROCHOVSKI & MEIRELLES, 2007, p. 495). Segundo Horochovski e 

Meirelles, a definição de empoderamento é próxima à noção de autonomia: 
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se refere à capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões 
que lhe dizem respeito, escolher, enfim entre cursos de ação alternativos em 

múltiplas esferas – política, econômica, cultural, psicológica, entre outras. Desse 

modo, trata-se de um atributo, mas também de um processo pelo qual se aufere 

poder e liberdades negativas e positivas. Pode-se, então, pensar o empoderamento 

como resultante de processos políticos no âmbito dos indivíduos e grupos. 

(HOROCHOVSKI & MEIRELLES, 2007, p. 486). 

A perspectiva que adotam Horochovski e Meirelles de empoderamento traz como 

resultado o aprofundamento da democracia, que numa perspectiva emancipatória faz 

empoderar significar o “processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidades angariam 

recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão” 

(HOROCHOVSKI E MEIRELLES, 2007, p. 486), ou seja, poder construído de baixo para 

cima e não o contrário, que resiste a estruturas de dominação e de exploração. Porém, esses 

sujeitos muitas vezes estão em desvantagem e dificilmente obtem os referidos recursos. 

Assim, são necessárias intervenções externas de indivíduos e organizações “consubstanciadas 

em projetos de combate à exclusão, promoção de direitos e desenvolvimento, sobretudo em 

âmbito local e regional, mas com vistas à transformação das relações de poder de alcance 

nacional e global” (HOROCHOVSKI E MEIRELLES, 2007, p. 486). 

Adiante, no Capítulo 2, faço uma descrição do campo: apresento um perfil sociológico 

das cinco mulheres entrevistadas e uma síntese do(s) episódio(s) de violência perpetrada pelos 

seus parceiros. 
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CAPÍTULO 2 

2.0 Pensando o percurso da pesquisa de campo e escolhas metodológicas 

Para responder aos questionamentos que elaborei como problema de pesquisa, 

explicitado na introdução, escolhi a abordagem qualitativa com a utilização da técnica de 

entrevistas para acessar cinco histórias de vida focalizadas de mulheres
28

, selecionadas a partir 

da técnica da bola de neve, melhor explicada adiante. 

O corpus é composto por cinco entrevistas na modalidade “história de vida 

focalizada”, cujos critérios de elegibilidade foram: 1) ter idade igual ou superior a 18 anos; 2) 

serem provenientes de diferentes camadas socioeconômicas, graus de escolaridade; 3) de 

qualquer orientação sexual e pertencimento étnico/racial;4) residir em Goiânia-GO; 5) ter 

vivenciado situações de violência perpetradas por seus ex-companheiros (maridos ou 

namorados) há cerca de um ano pelo menos; 6) aceitar as condições de participante da 

pesquisa. 

Com as entrevistas, busquei identificar os significados subjetivos atribuídos às 

experiências vividas e aos processos de subjetivação que sinalizaram rupturas
29

 com a 

situação de violência sofrida, culminando na tentativa da sua ressignificação pelas mulheres, 

sujeitos desta pesquisa.  

Neste trabalho tomo como referência a história de vida focalizada e empoderamento 

feminino de Cristina Lopes Afonso, fisioterapeuta, paranaense de origem, uma das principais 

inspirações a partir da qual construí meu problema de pesquisa. Sendo uma de minhas 

interlocutoras, devo a Cristina os insights que utilizei na reformulação do roteiro de 

entrevistas no decorrer do trabalho de campo. 

O percurso da pesquisa empírica foi iniciado em junho de 2015 com uma carta de 

apresentação feita pela minha orientadora, Eliane Gonçalves, que me facilitou o acesso à 

                                                             
28

A escolha de cinco entrevistas foi uma decisão arbitrária minha enquanto pesquisadora e tenho o conhecimento 

que a técnica da bola de neve, adotada na pesquisa, podia ter gerado mais entrevistas. Portanto, a técnica não se 

esgotou, não houve recorrências, repetições entre as respostas das entrevistadas. 
29

Tomo como ruptura as considerações que coloco como condicionantes sociais, culturais, políticas, econômicas 

e subjetivas de ressignificação, aqui definida por mim, nesse trabalho, como todo aquele tipo de expressão 

adotada pela entrevistada, que apresentou, em meio a dificuldades, a tentativa de dar um novo sentido as suas 

vidas, a reconstrução das vidas pós-situação de violência: terapias, estilo de vida, militância, saúde 

psíquica/emocional e física, trabalho, condição de vida, novas relações amorosas, experiências/aprendizados, 

estar atenta aos detalhes que passavam despercebidos: homens controladores no que se refere a sua sexualidade 

ou corpo, ciumentos, sexistas. 
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Cristina
30

, cuja história foi tornada pública, com repercussão nacional. Com isso, ela se tornou 

uma interlocutora central para a continuidade da pesquisa de campo. 

A entrevista – gravada e posteriormente transcrita – foi realizada numa primeira etapa 

com duração de uma hora. Trabalhei com um roteiro aberto por conter questões mais gerais e 

aquelas focalizando o tema de pesquisa. Nesse primeiro encontro da entrevista com Cristina, 

aconteceu algo que para mim foi inusitado no meu campo: a entrevistada pegou o meu roteiro 

e foi respondendo as questões. Por ser a minha primeira entrevista como pesquisadora, eu não 

sabia o que fazer. Não consegui pegar o roteiro de volta, pois estava um pouco nervosa, sem 

saber como reagir. Superei essa preocupação aos poucos nas outras entrevistas. Desse modo, 

chegamos apenas até a quinta pergunta do meu roteiro e verifiquei no decorrer dessa primeira 

entrevista que tinha questões que não respondiam ao problema da minha pesquisa. No 

entanto, refiz o meu roteiro de perguntas depois do exame de qualificação
31

 em agosto de 

2015, tornando-o mais enxuto e em consonância com os objetivos da pesquisa. 

Como no roteiro a questão em que peço à entrevistada para recomendar alguém dentro 

do perfil apresentado acima pela técnica da bola de neve ficava no final e a entrevista parou 

na quinta questão, não consegui dar seguimento à formação de rede através da primeira 

entrevistada. A segunda parte da entrevista ocorreu no final do mês de fevereiro de 2016, 

desta vez com mais tempo. 

 Contrariando minhas expectativas, esta primeira entrevistada não me recomendou uma 

segunda no disparo da bola de neve. Então, recorri à minha rede social de amizades, como 

sugere a abordagem de Elisabeth Bott (1976)
32

. Isso permitiu que várias pessoas da minha 

rede pessoal indicassem mulheres dentro do meu critério de seleção. O modo como procedi 

foi o envio de um e-mail com as descrições e justificativas da pesquisa. Solicitava que me 

fornecessem o telefone ou e-mail para que eu entrasse em contato e explicasse os detalhes da 

pesquisa e o agendamento da entrevista. 

                                                             
30

 A entrevistada me recebeu em seu escritório, em uma instituição pública, e pelo fato de ser uma pessoa com 

muitos compromissos profissionais e públicos a duração da entrevista foi pequena, sendo necessário agendar um 

novo horário. Cabe ressaltar que a entrevistada foi extremamente generosa em relação ao interesse e 
disponibilidade em participar da pesquisa, conforme expressou, “acredito que histórias pessoais favorecem o 

crescimento e aprendizado coletivo”. 
31

 No meu exame de qualificação da pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG, a 

professora Drª. Angelita Lima e a professora Drª. Michele Cunha Franco, que compunham a banca de 

qualificação, me alertaram sobre problema de usar um roteiro “aberto” sem categorização temática e sobre a 

dificuldade, daí advinda, de fazer uma análise que envolva todos os sujeitos. 
32

 Em relação à problemática desse campo de pesquisa, a ideia da “bola de neve”, que pode chegar a um 

determinado ponto de saturação, com respostas semelhantes e repetitivas, a partir do qual podemos definir o 

número de informantes, Debert (1986) contra-argumenta essa questão-problema, afirmando que a sensação é que 

ocorre exatamente o contrário, sendo possível refletir e aprofundar nas mesmas coisas, apreendendo novos 

ângulos e engendrando novas questões até antes tácitas. 
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O recurso da carta cumpriu a minha expectativa e foi possível acessar cinco mulheres 

que sobreviveram à violência. Digo que infelizmente eu as encontrei, pois esses sujeitos estão 

sempre confirmando os dados sobre a violência contra as mulheres no País. 

Conteúdos não gravados, momentos inicias e finais da entrevista e observações 

realizadas durante a mesma foram anotados em um diário de campo e aqui recuperados. 

Saliento que a metodologia permitiu a formação de um vínculo de acolhida, de respeito, de 

colaboração e de uma escuta respeitosa com todas as mulheres que concordaram em participar 

da pesquisa. 

A pesquisa de campo apresenta um grupo de entrevistas e uma discussão aprofundada 

sobre como significam e operam as dimensões da subjetividade a experiência vivenciada em 

situação de violência. Também identifico as tentativas de ressignificações dos processos de 

violência e apreendo várias formas de agenciamento e ressignificação dessa situação, as 

modificações na visão/sentimento/vivência de vida anterior (vivência na situação de 

violência) e a alterada (depois da situação de violência há cerca de um ano pelo menos) dos 

sujeitos da pesquisa. 

Exceto o caso de Cristina, uma figura pública, cuja história tem se tornado 

emblemática de campanhas e movimentos em todo o País desde os anos 1990, as demais 

participantes tiveram seus nomes e identidades protegidos, conforme normativa do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFG. 

Entendo que todo o conhecimento sobre o social vem do mundo vivido e que 

contribuímos para sua construção. A memória permite reinventar o vivido, dando-lhe novos 

significados, tendo o poder de fazer e de transformar a realidade discursivamente. Em relação 

à presente dissertação, a história de vida focalizada foi um método de investigação que 

encontrou poucas dificuldades para compreender o processo de socialização de gênero. Como 

uma conversa franca entre mulheres, houve momentos que mobilizaram alguns sentimentos e 

lembranças diante da temática abordada e ocasionaram alguns desconfortos com algumas das 

perguntas do roteiro. 

 Como todos os estudos de base qualitativa, este não tem pretensões de generalizações, 

mas oferece pistas para comparações com outros estudos semelhantes e permite ampliar o 

debate a partir da focalização de um tema mais amplo. Para Debert (1986), um dos problemas 

dessa metodologia estaria no fato de saber que as grandes generalizações estão excluídas, 

porque os exemplos qualitativos não são selecionados de uma forma sistemática. Apesar desse 

tipo de estratégia ter apresentado possíveis limitações, uma maneira produtiva que encontrei 

de abordar as dificuldades de pesquisa foi a construção de uma interação humana prévia, que 



37 
 

 

reforçou a relação de confiança e tolerância entre entrevistada e eu. Essa situação de pesquisa 

não se reporta apenas ao trabalho de coleta de dados e informações subjetivos por parte de 

mim como pesquisadora, mas considera sempre uma relação que influencia e modifica tanto 

o/a pesquisador/a quanto o/a entrevistado/a, pautando-se na intersubjetividade que produz 

sentidos e significados reciprocamente (BOTT, 1976). 

Esse trabalho se concentra nas experiências, emoções e sentimentos das mulheres, no 

processo de construção do conhecimento, como fonte primária de conhecimento para a 

investigação feminista, lhe dando fundamento teórico e metodológico, aliança que por essa 

razão é politicamente estratégica (hooks, 1996; NEVES, 2012; KIRSCH, 2005).  

No nível mais geral, a epistemologia feminista assemelha-se aos esforços de muitos 

grupos oprimidos quando reivindicam para si mesmos o valor de sua própria experiência 

(NARAYAN, 1997; NEVES, 2012). Sobre isso, Kisrch (2005) afirma: 

For some time now it has been commonplace to note that feminist research sets out 

not only to describe women’s lives and realities but also actively to improve them. 

This notion is often described as research for women, not just on women (apud, 
Smith 1977; Harding 1987; Fonow and Cook 1991). It is perhaps ironic, then, that 

scholars are discovering that methodological changes intended to achieve feminist 

ends—increased collaboration, greater interaction, and more open communication 

with research participants—may have inadvertently reintroduced some of the ethical 

dilemmas feminist researchers had hoped to eliminate: participants’ sense of 

disappointment, alienation, and potential exploitation (apud, Addison and McGee 

1999). (KIRSCH, 2005, p. 2163). 

Pelo seu aspecto epistemológico e de intervenção, o resgate da condição e experiência 

feminina através do uso de métodos, linguagens e análises não androcêntricas, empoderando 

as mulheres, visa, sobretudo, reparar os efeitos discriminatórios que ainda são legitimados 

pelo imaginário sociocultural e pela ciência como forma de dominação social e naturalização 

das desigualdades e das subordinações, materializados na prática discursiva de poder.  

 O enfoque de “conhecimentos situados”
33

 (HARAWAY, 1995), localizados 

socialmente, interessados, marcados
34

 e por isso limitados, produz saberes parciais (ciências e 

pesquisadoras/os situadas/os), corporificados, subjetivos e posicionados, necessariamente 
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Proposta científica feminista que reconhece que o conhecimento científico e feminista será sempre parcial, 

incompleto, subjetivo, com poder imbuído e relacional, ou seja, uma verdade particular e limitada. Desse modo, 

para Haraway (1995), podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver através do sentido, 

construindo traduções e modos específicos de ver, modos de vida. Assim, responsabilidade feminista requer um 

conhecimento adequado à ressonância, não a dicotomias. Posicionamento também é uma prática fundamental, 

base do conhecimento organizado em torno das imagens da visão. É como se organiza boa parte do discurso 

científico e filosófico ocidental (HARAWAY, 1995). Posicionar-se implica em responsabilidade por nossas 

práticas capacitadoras na pesquisa feminista. 
34

Nas pesquisas que tomam como referência o sentido da experiência humana comum localizada socialmente, 

podem se manifestar elementos que a ligam a de outras pessoas, produzindo elos com o sistema social mais 

amplo. 
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politizados, que implicam responsabilizar-nos por nossas práticas e interpretações dos pontos 

de vista das mulheres. Por outro lado, embora sendo uma perspectiva controversa na teoria 

social, sob a ótica feminista, ser uma pesquisadora mulher, pode-se constituir numa vantagem 

para a pesquisa com mulheres, refletindo melhor sobre suas experiências, ao invés do olhar 

“objetivador masculino”. Torna-se uma forma de compreender e encorajar biografias 

reconstruídas através das falas das mulheres em culturas tradicionalmente sujeitas a uma 

interpretação masculina que acaba nos moldando, diferenciando e subalternizando nossas 

experiências. 

2.1 Definindo conceitos 

O conceito de gênero enquanto categoria de análise histórica formulado por Joan Scott 

(1995) norteia este trabalho, porque descreve como as relações sociais foram construídas a 

partir de significados atribuídos às diferenças sexuais (anatômicas) que culminam na 

superioridade e valorização de um gênero sobre o outro (o masculino sobre o feminino), 

resultando na naturalização/essencialização das desigualdades sociais. Para a autora, “gênero 

é uma forma primária de dar significado a relações de poder” (1995, p. 71-99), ou seja, a 

condução do processo sócio-histórico foi constantemente permeada por essas relações de 

poder entre os gêneros, visando, sobretudo, à estruturação e manutenção dos valores 

masculinos/sexistas, impondo a construção da identidade subordinada/objetificada da mulher. 

A mesma autora considera e trabalha teoricamente com os arranjos entre raça, classe e gênero 

em conjunto. 

Os estudos de gênero e a teoria social feminista continuam ancorados na necessidade 

de pensar e referir-se ao conceito de gênero não limitado apenas ao feminino, mas imbrincado 

nas outras marcas de diferenças e desigualdades que afetam de modo particular grupos 

populacionais distintos. Esses estudos estão vinculados às críticas culturais ocidentais 

realizadas pelas teóricas feministas em que a teoria de “gênero” oferece também uma crítica 

cultural geral da modernidade, visto nossa luta não tratar da inclusão, mas do significado 

cultural dessa inclusão.  

Como afirma Piscitelli (2009, p.146), “o conceito de gênero requer pensar não apenas 

nas distinções entre homens e mulheres, entre masculinidade e feminilidade”. Na perspectiva 

da interseccionalidade, falar de gênero é utilizar categorias relacionais em conexão com os 

marcadores sociais de diferença, “que está marcado pela emergência de categorias que aludem 

à multiplicidade de diferenciações que, articulando-se a gênero, permeiam o social” 
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(PISCITELLI, 2008, p. 263). Todas as mulheres carregam marcas sociais que se entrelaçam 

entre múltiplas diferenças e desigualdades. A condição de gênero articula-se a outras 

categorias de diferença, interagindo em contextos sociais e culturalmente definidos, 

impulsionando violências, preconceitos e/ou discriminações sociais e sexuais, que se reforçam 

e se intensificam mutuamente, culminando em péssimas condições sociais, econômicas e 

culturais na vida da mulher (BRAH, 2006; PISCITELLI, 2008). Segundo Debert e Gregori: 

as dinâmicas dessimétricas das relações de gênero têm pontos de encontro e 
semelhança com outras dessimetrias relacionadas com a produção de diferenças 

tornadas desigualdades. Gênero não é uma dimensão encapsulada, nem pode ser 

vista como tal, mas ela se intersecciona com outras dimensões recortadas por 

relações de poder, como classe, raça e idade. (DEBERT & GREGORI, 2008, p.166). 

Costa e Sardenberg (1994) definem o conceito de gênero
35

 como ambíguo, devido ao 

erro de interpretação a que o conceito ficou sujeito – e ainda continua. Ele foi contestado ou 

mesmo usado para fugir de um enfoque nas mulheres e das implicações políticas sobre a 

desigualdade ou o poder entre os sexos, sendo despolitizado, simplificado (COSTA & 

SARDENBERG, 1994). Mas o conceito de gênero se refere a um fenômeno amplo da 

construção social do masculino e feminino que tem a mulher e o homem como categorias de 

análise e constitui-se um instrumento poderoso de desnaturalização e de desconstrução dessas 

categorias (SARDENBERG, 2014). 

A questão da violência contra as mulheres, portanto, demanda pensar a condição de 

gênero relacionalmente, sobretudo repensando as masculinidades, já que a violência que trato 

nessa pesquisa de dissertação ocorre numa relação heterossexual na qual estão em confronto 

representações de feminino e de masculino
36

. Esse aspecto relacional do conceito de gênero 

contribuiu para a exclusão da noção de vitimização que estava presente nos primeiros 

estudos
37

 sobre a violência contra as mulheres. 

A utilização da categoria “violência contra as mulheres” ao invés da “violência de 

gênero” nesse trabalho se justifica porque a primeira abarca somente as mulheres, e de uma 
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 De acordo com Joan Scott (1995), a categoria gênero foi introduzida por teóricas feministas americanas num 

momento de grande efervescência epistemológica de mudança de paradigmas disciplinares. Portanto, para a 

autora, a tentativa de produzir uma nova história que englobasse a história de mulheres, suas experiências em 

contextos singulares e complexos, sua participação na história, como sujeito nas principais lutas políticas da 

civilização ocidental, dependia do gênero enquanto uma categoria de análise que serviria como “um instrumento 

de desnaturalização”, de crítica e desmistificação das relações de poder hierárquicas entre homens e mulheres 

historicamente construídas. 
36

Estou atenta ao fato de que violências também estão presentes em relações não-heterossexuais, mas este 

trabalho focaliza a violência nas relações homem-mulher, seja no namoro, ou no casamento, em várias de suas 

manifestações mais ou menos estáveis. 
37

Exemplo de estudo que possui viés vitimizante atrelado às mulheres em situação de violência é o Mulheres 

espancadas – a violência denunciada, de Maria Amélia Azevedo, publicado 1985 pela Editora Cortez.  
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maneira não essencialista, porque considera as especificidades e as desigualdades entre elas, 

reconhecendo que fazem parte de uma categoria política e que participam dessa relação
38

 que 

as tem como as principais atingidas, expressando melhor a questão cultural do poder estar 

associado aos homens como sujeitos socialmente privilegiados. Enquanto que na segunda, 

“violência de gênero”, pela abrangência conceitual – a condição de gênero – a diferença entre 

o tornar-se sujeito masculino (homem) e o tornar-se sujeito feminino (mulher) reflete as 

relações de poder que ocorre entre mulheres e homens, isto é, a condição de gênero se realiza 

na dimensão relacional e interseccionada à raça/etnia, classe etc., pois diz respeito às 

mulheres, aos homens e também a outros seres sociais: transexuais, travestis e intersexos
39

. 

Segundo Costa (1998), o conceito de gênero, quando aliado às teorias pós-estruturalistas que 

contribuíram para a produção do conhecimento e da prática política feminista, permitiu 

teorizar com mais destreza as complexas e fluidas relações e tecnologias de poder entre 

homens e mulheres. Por outro lado, há abusos em usos indiscriminados, que despolitizam o 

conceito de gênero em alguns estudos nas diversas áreas das ciências humanas, como relata a 

mesma autora (1998, p.132), que afirma “não fosse suficiente a mulher ter virado gênero nos 

anos 80, vejo o gênero virando masculinidade no final dos anos 90. Temo que tenhamos 

voltado ao ponto de partida”. 

A escolha do tema, a delimitação do sujeito de pesquisa, o trajeto teórico e as escolhas 

pelo método e técnicas de pesquisa se circunscrevem à perspectiva feminista que dialoga com 

diferentes vertentes teóricas feministas. Sendo assim, pauto-me no “modo feminista”
40

 de ler 

e interpretar o mundo, e de produzir discursos que interfiram nos contextos que atuamos, que 

parece ser a mais fundamental forma de luta política contemporânea” (SCHMIDT, 2004, 

p.18). Não nego a diferença e a alteridade “feminina", entendida como uma identidade 

cultural e como fator individualizante, e acredito em sua transcendência enquanto sujeito livre 

e autônomo dotada de agência em lutar contra as formas de sujeição. 
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Estou atenta que nas relações íntimas e afetivas entre os sujeitos heterossexuais, o homem e a mulher, estão em 

constante interação simbólica expectativas ligadas ao casal, a si próprio e ao que se espera do outro, em termos 

sentimentais e subjetivos, como o amor, a felicidade, a sexualidade, o romance, a paixão, a entrega, a 

reciprocidade nas ações, o companheirismo, que são valores construídos culturalmente. Sendo assim idealizados, 

pautam a vivência conjunta, ou seja, relações revestidas de significados que não se resumem apenas às relações 

de poder, interesses, de conflitos e de desigualdades. 
39

Perspectiva da Nova Política de Gênero, movimento de reivindicação de direitos sexuais que defende os 

direitos dos intersexos, transexuais e travestis, que não podem ser classificados linearmente como “homens” ou/e 

“mulheres” (PISCITELLI, 2009). 
40

O feminismo é para as mulheres o meio de chegar tanto ao poder da palavra como ao poder da ação (HIRATA 

et al, 2009, p. 188). Segundo Donna Haraway (2004, p. 225), “uma feminista é alguém que luta pelas mulheres 

enquanto classe e pela desaparição de tal classe”. 
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Tendo a perspectiva feminista como posição política e teórica e para maiores 

fundamentações do argumento, cito a reflexão e a crítica contundente de Guita Debert (2006), 

na entrevista concedida a Flávia de Mattos e Motta e Rozeli Porto em 2006. Ela problematiza 

a questão da vitimização exacerbada da mulher nas delegacias, nos processos judiciais e pela 

própria sociedade. Chama a atenção para os excessos que tenderam a colocar no centro a 

questão dos direitos humanos. Para ela, foi importante a desconstrução da representação 

vitimada da mulher, pois mesmo em contextos violentos as mulheres possuem experiências 

sociais e culturais diferentes, entendem e se relacionam com as situações de violências de 

várias maneiras e possuem capacidade de agenciamento e resistência. Por outro lado, a 

postura crítica da abordagem feminista sobre essa questão “acabou levando a um excesso de 

relativismo e uma certa tolerância com o homem agressor” (MATTOS & PORTO, 2006, p. 

115) por alguns defensores/as dos direitos humanos em relação aos homens perpetradores de 

violência contra as mulheres. 

Dessa maneira, esse trabalho utiliza a expressão “mulheres em situação de violência”, 

e não “vítimas da violência”, com o objetivo de indicar uma diferenciação menos absoluta das 

posições de homem-dominador versus mulher-dominada. Não se nega que a violência seja 

uma das principais expressões das desigualdades entre mulheres e homens, mas compreende 

que a mulher também é sujeito nessas relações, “isto implica que, em uma correlação de 

força, ela tem condições de fortalecer-se e lutar para reverter o quadro de violência” 

(LISBOA, 2014, p. 66). 

Adoto a conotação de ressignificação, definida por mim nesse trabalho como aquele 

tipo de expressão adotada pela entrevistada que apresentou a tentativa de dar novo sentido à 

sua vida, a reconstrução da vida pós-situação de violência: terapias, estilo de vida, militância, 

saúde psíquica/emocional, física, trabalho, condição de vida, novas relações amorosas, 

experiências/aprendizados, estar atenta aos detalhes que passavam despercebidos, como 

homens controladores no que se refere à sua sexualidade, corpo etc., homens ciumentos e 

sexistas. Ou seja, o agenciamento, a capacidade de dar continuidade à sua vida, reelaboração, 

reconstrução, a abertura à novas formas de vida. Isto é, ressignificação é algo como a visão de 

mundo anterior e alterada (depois da violência) e o significado do antes e do depois pelas 

mulheres entrevistadas, o que sugere um parâmetro sobre a mudança de suas vivências e sua 

posição de gênero nessas relações. 
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2.2 Perfil das Entrevistas 

Conforme dito anteriormente, as entrevistadas foram acessadas pela técnica da bola de 

neve, sendo a primeira delas Cristina Afonso. Cristina é Fisioterapeuta, especialista em 

queimaduras e tem renda média de onze salários mínimos. Trabalha na Escola Superior de 

Educação Física de Goiás/ESEFEGO – Universidade Estadual de Goiás (UEG) e na Liga 

Acadêmica de Queimaduras/LAQ – UEG. Cristina tem uma vida profissional com carreira 

consolidada, com duas graduações: uma em Educação Física (1985) e a outra em Fisioterapia 

(1990), curso que ela fez por conta das marcas e sequelas das queimaduras da violência que 

sofreu do namorado, que também a deixou com retração da pele que desarticula no pescoço. 

Autodeclarada branca, tem 50 anos de idade, sem filhos/as, solteira e encontrava-se 

namorando quando foi feita a entrevista. Identifica-se como uma pessoa bissexual. Considera-

se católica enquanto criação. Por outro lado, depois do episódio de violência, ela se 

aproximou muito da religião espírita kardecista. No ano de 2013, ela se tornou uma agente 

pública, em cargo eletivo na câmara dos vereadores de Goiânia, cidade que escolheu viver 

desde que se mudou de Curitiba em 1991. As noções de Cristina pertencem ao que se pode 

chamar de camadas médias
41

, sendo proprietária da casa na qual reside sozinha na cidade de 

Goiânia. É proveniente do estado do Paraná, da cidade de Cianorte, e mudou-se para Goiânia 

em decorrência do tratamento médico especializado para o seu problema advindo do crime
42

 

cometido pelo ex-namorado. Em seu depoimento, ela deixa claro que a vinda para Goiânia 

marca um recomeço, uma segunda vida, o que é uma referência de amor para ela. Todos os 

seus familiares moram no Paraná. 

Descrição do(s) episódio(s) de violência vivido(s) por Cristina 

 O relacionamento de Cristina durou quase dois anos com o seu agressor Uilson, 

médico oftalmologista, de camada média. O namorado, de origem nissei, nunca teve nenhuma 

religião e nunca foi casado. Demonstrava muitos ciúmes por Cristina, ficava irritado, nervoso 

e, segundo ela, ele bebia em decorrência desse sentimento, mas sempre canalizava essa 
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Utilizo a noção de posição de classe (na estratificação social) – ao invés de classe social –, ruptura com a 

perspectiva marxista, e a noção de camadas médias inspirada em Bourdieu (2001) em suas análises sobre 

contextos complexos da vida urbana. Esses contextos são marcados por uma relevante mobilidade determinada 

pelas condições materiais de existência, como uma grande aquisição de bens simbólicos (capital cultural e 

econômico), escolaridade/letramento e pelo movimento interclasses das posições com diferentes níveis de capital 

(BOUDIEU, 1989). 
42

A entrevistada me aconselhou a visitar o site do Tribunal de Justiça do estado para ter acesso a cópia do 

processo do julgamento do seu agressor, que teve duração de mais de 10 horas seguidas. 



43 
 

 

violência para o carro, dirigindo em alta velocidade e fazendo chantagem emocional com a 

vida dele para afetá-la. Na época, ele tinha 36 anos e Cristina, 19 anos. Ela achava que podia 

recuperá-lo dessa ideia de fatalidade, de morte. Mas, os episódios foram se agravando e ele 

ficava cada vez mais bêbado, a ponto de ser internado por cirrose hepática. E foi nesse 

contexto de adoecimento que ele lhe contou vários episódios de violência em que atentara 

contra a vida das ex-namoradas
43

, pedindo a ela que, se houvesse algum episódio parecido, 

alguma discussão, não o enfrentasse fisicamente, pois tinha medo do que poderia acontecer. 

Cristina sabia da existência das ex-namoradas. Sabia quem elas eram e os seus nomes 

porque ele lhe contara em dezembro de 1985, quando recém-formada em Educação Física, ela 

tinha conquistado uma bolsa para estudar fora, na Alemanha. Uilson, descontente com a 

notícia de que ela queria terminar o relacionamento amoroso por conta da distância, começou 

a beber mais e recorrer ao suicídio como chantagem emocional. Cristina narra que na tarde do 

dia 6 de fevereiro de 1986 ele ficou gravando alguns discos no apartamento dela (o qual 

dividia com seu irmão Gilmar) e não almoçou. Uilson tinha comprado na manhã daquele dia 

medicamentos, drogas que usaria para tirar a vida, porque segundo ele não fazia mais sentido 

viver. Ele culpava Cristina por tê-lo enganado e iludido, roubado o seu sonho de constituir 

uma família. Argumento que Cristina contesta dizendo que ele jamais acreditou ou quis 

formar uma família. 

Após essa conversa com o namorado, ele a manteve por instantes sob coação de morte. 

Foi quando ele falou: “e se eu te matar”. Aquela era a primeira vez que falava isso. O seu 

agressor então retira do armário um líquido (álcool) e joga no rosto de Cristina. Quando ela 

começou a se limpar, ele riscou o primeiro fósforo, riscou o segundo e o terceiro fósforo, que 

pegou fogo. Ela foi andando molhada para sair do ambiente, mas a porta estava trancada. 

Começou então a gritar e o irmão de Cristina arrombou a porta e a socorreu. Esse foi o evento 

mais grave, com risco de morte de Cristina, na época do relacionamento, o que desencadeou a 

separação e o processo judicial contra o agressor. A barbaridade do crime chegou ao extremo 

                                                             
43Segundo a descrição da Cristina, Uilson na época a informou que já colocara uma namorada no carro e tentara 
jogá-la numa ribanceira. Outra ele tentou jogar pela janela do prédio. A terceira, ele a agrediu fisicamente dentro 

da casa dela, dos pais. Portanto, ela relata que ele já havia se utilizado de comportamentos e atitudes violentas 

com outras ex-namoradas e que elas nunca formalizaram uma denúncia contra ele por medo ou vergonha, por 

não querer “exposição”. Ou ainda por gostar dele mesmo após o rompimento da relação, como é o caso de uma 

ex-namorada. De acordo com a entrevistada, elas contribuíram de alguma forma para a impunidade e a liberdade 

do agressor em cometer novos crimes. Segundo a Cristina, se na época elas tivessem buscado ajuda, uma 

resolução do conflito nas instâncias jurídico-policial, talvez o que lhe ocorreu poderia ter sido evitado. A 

entrevistada diz que o ato de omissão em não denunciar a violência “incidiu em parte” na responsabilidade que 

essas mulheres tiveram sobre o que sofrera. 
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da violência em comparação ao histórico (com suas ex-namoradas) do uso da força por ele 

antes, deixando-a com sequelas irreversíveis para o resto da sua vida. 

 A segunda entrevista foi com a Ana, graduada em Geografia, é consultora de imagem 

e tem renda média mensal de 2 mil reais. Trabalha na própria casa e casa dos clientes. 

Autodeclarada parda, tem 31 anos, possui experiência afetiva e sexual identificada com a 

heterossexualidade, sem filhos/as, solteira e estava namorando quando foi feita a entrevista. 

Pratica a religião espírita kardecista. Reside em casa própria com o pai e a mãe, todos/as 

naturais de Goiânia.  

Descrição do(s) episódio(s) de violência vivido(s) por Ana 

 O “affair” da Ana (chamado assim por ela porque ele nunca quis assumir um 

relacionamento sério), nos quase seis meses que ficaram juntos, a apresentava e a tratava 

como amiga ao seu círculo de amizades. Na época, em 2013, ele tinha 26 anos e ela, 28 anos. 

Faz quase três anos que terminaram. Atualmente (2016) ele tem 29 anos de idade, é branco, 

católico, solteiro, tem o ensino médio, trabalha como fotógrafo e possui renda média mensal 

de 5 mil reais. 

Ele demonstrava aspectos de comportamento de homens violentos, como ciúmes, 

controle, vigilância, mas nunca quis assumir o compromisso do relacionamento. Sempre 

duvidava e não confiava no que a Ana dizia. Também ligava e mandava mensagens 

insistentemente perguntando-a o que fazia, onde estava e com quem. Quando ela não 

respondia a sua chamada, recorria às suas amigas. Em vários episódios em que ela não o 

atendeu, ele a culpou de o estar traindo. Segundo o relato, Ana vendeu o celular para a tia 

dele. Ocorreu que ele hackeou o celular, vasculhou suas conversas e discutiu com ela. Fato 

importante que aconteceu em março de 2013, quando fazia apenas dois meses que estavam 

juntos. Diante desse episódio, Ana disse a ele: “se você insistir nessa história vou te 

denunciar, sabe por que você fez invasão de privacidade, tá violando a minha privacidade, a 

minha..., tá me violando (...) não acha que estou brincando não, paga pra ver”. Em novembro 

de 2013 estavam separados. Porém, como Ana era promotora e modelo na época, ele a 

chamou a sua casa para mostrar a gravação de um DVD em que ela tinha participado como 

modelo. Por ciúmes da cena na qual ela ria e cantava junto com as outras modelos – nessa 

época estavam juntos – e pelo tema da música ser traição conjugal, o ex-parceiro considerou 

que suas risadas revelavam uma traição. Nesse contexto, ele tramou a violência na qual a 

empurrou e ela bateu a cabeça na cadeira. Como ele portava uma arma, Ana usou da 
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psicologia de fazer tudo que ele queria para conseguir sair da casa. Assim, não bateu de frente 

quando ele disse que estavam sozinhos e a ameaçou dizendo que poderia gritar o quanto 

quisesse, pois ninguém a ouviria. Desse modo, ficou quieta e “passiva”. Ana descreve que 

saiu dessa situação de violência através da psicologia como mecanismo de defesa e estratégia 

de resistência, que interferiu em sua sobrevivência. Após sair, ela mandou uma mensagem 

para a sua amiga avisando-a sobre o acontecido. Depois do término do “relacionamento”, ele 

ainda a perseguia, dormiu dentro do carro na porta da casa dos pais de Ana várias vezes. 

 A terceira entrevista foi com a Simone, graduada e mestre em Geografia, tem uma 

renda média mensal de 6 mil reais, trabalha como técnica administrativa em educação. 

Autodeclarada branca, tem 28 anos de idade, considera-se cristã, possui experiência afetiva e 

sexual identificada com a heterossexualidade, sem filhos/as, solteira e estava namorando 

quando foi feita a entrevista. Reside em casa própria com o pai, mãe e irmãs, todos/as naturais 

de Goiânia. 

Descrição do(s) episódio(s) de violência vivido(s) por Simone 

Simone teve um relacionamento de seis anos com o autor da violência, um homem 

negro, católico, 10 anos mais velho, com formação superior completa, policial militar 

aposentado, com renda média mensal de 4 mil reais. Ele sempre exigia que ela mudasse de 

ocupação, fizesse concursos para ter maiores rendimentos. Por conta dessa solidariedade 

afetiva, ela fez cinco empréstimos consignados para que ele quitasse suas contas, porque ele 

sempre reclamava que tinha muitas despesas e que a vida estava difícil. Até hoje, depois de 

quatro anos do término do relacionamento, ela paga 700 reais todo mês de um empréstimo 

que fez para ele. Quando terminaram, em agosto de 2012, Simone escreveu-lhe um e-mail no 

qual explicava que essa dívida não era dela. Como reposta, ele alegou que não tinha uma 

“situação de vida boa” como a dela, que não morava com pai e a mãe e que não estava 

recebendo bolsa de mestrado (nessa época Simone recebia bolsa de mestrado além do seu 

salário). 

Além da questão financeira, ele exercia um controle sobre a sua aparência, roupas, 

cabelo, cor de unhas, de modo que ela nunca podia se preocupar com estética porque isso era 

“coisa de puta”. Ele sempre atentava contra a sua autoestima, autonomia e liberdade de 

participar de movimentos sindicais e de cursos de formação política e feminista. Ela relata que 

o agressor se transformava quando bebia, ficava agressivo, mal-educado, gritava com ela. 

Para ela só aflorava o seu comportamento violento. No início do relacionamento, ela “batia de 
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frente com ele”, mas ao final acabava cedendo às vontades do namorado, embora mesmo 

assim reagisse à sua maneira. Ela descreve vários episódios de violência física contra ela – de 

segurá-la, apertá-la e jogá-la no chão. Houve um episódio em que ele gritou e ficou agressivo 

com ela na frente dos amigos e amigas. Estava bêbado e queria transar com ela sem o seu 

consentimento. 

Simone, diante de todas essas atitudes, percebeu que queria romper o relacionamento, 

pois foi tomada de ódio por ele. Ela relata que inventava várias desculpas e estratégias para 

não manter mais relações sexuais, intento que nem sempre era bem-sucedido, pois era forçada 

ao sexo enquanto dormia ou fingia dormir. Para Simone, o sexo com ele causava repulsa e 

nojo, e, por ser obrigada a isso, tomou aversão ao sexo por um tempo. Simone descobriu ao 

terminar o namoro de 6 anos que ele tinha uma filha de dois anos com uma ex-namorada, pois 

mantinha um relacionamento paralelo sem seu conhecimento. Ela foi a sua casa para pedir 

esclarecimentos e ele a ameaçou de morte após o rompimento do namoro. Ele tinha uma arma 

e os dois trocaram ameaças de morte. Simone foi embora de sua casa. 

A quarta entrevistada é a Sol, formada em Ciências Sociais e mestranda. Ela tem renda 

média de 1500 reais. Não trabalha, tem 22 anos de idade, autodeclarada branca, possui 

experiência afetiva e sexual identificada com a bissexualidade, solteira, sem filhos/as. Não 

pratica ou cultua nenhuma religião ou culto. Reside em casa própria com o pai, mãe e irmãos, 

todos/as naturais de Goiânia. 

Descrição do(s) episódio(s) de violência vivido(s) por Sol 

O ex-namorado de Sol tem 25 anos de idade, é branco, católico, tem curso superior. 

Ela não tinha conhecimento sobre o seu estado civil, ocupação/profissão e nem renda média 

mensal até a data da entrevista. Na época ele tinha 22 anos de idade e ela tinha 19 anos. 

Depois do término do relacionamento de quase três anos, Sol interpreta e entende que em 

certa medida viveu um relacionamento abusivo, de controle psicológico sobre suas roupas, 

das suas relações de amizade e da bebida, controle que com o tempo se intensificava, por 

causa da repressão da família elitizada dele. Ela relata que só reconheceu que vivia um 

relacionamento abusivo quando ele quase a matou. Era tachada de louca, ciumenta e 

desequilibrada por ele. Esse tipo de atribuição feita à Sol só confirma como as mulheres são 

socialmente (re)conhecidas como loucas. Porém são os homens que projetam todo tipo de 

violência, opressão e discriminação contra elas. 
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Segundo ela, a deflagração das agressões foi quando se relacionou com outra pessoa. 

Isso foi completamente inaceitável para ele, que quebrou o seu celular, sendo que ele já tivera 

casos extraconjugais. A violência contra a Sol começou aos poucos, com puxões, empurrões, 

ameaças de agressão e de morte, nas quais ele dizia que ser de uma família rica lhe daria 

condições de pagar alguém para matá-la. Diante desses contextos, ela relata que vivia 

depressiva, não tinha a “menor autonomia”. Por conta de sua “traição”, ele exige à família 

dela que a controlem. Houve vários episódios de violência contra ela. Num deles, o agressor 

desfere socos e tapas nela dentro do carro e bate o carro. E o episódio mais grave foi quando 

ele queria transar com ela sem o seu consentimento, tirou a sua roupa à força e tentou matá-la 

estrangulada, mas depois a soltou.  

A última e quinta entrevistada é a Sofia. Pesquisadora auxiliar de uma instituição de 

educação, ela tem renda mensal de 2 mil reais. Cursa uma graduação, tem 27 anos, se 

autodeclara branca, não prática nenhuma religião ou culto, possui experiência afetiva e sexual 

identificada com a heterossexualidade. Solteira, tem um filho com o ex-marido. Reside em 

casa própria com os pais e filho, todos/as naturais de Goiânia. 

Descrição do(s) episódio(s) de violência vivido(s) por Sofia 

O agressor de Sofia tem 30 anos de idade, é indígena peruano, sua família é 

evangélica, mas ele não prática nenhuma religião. Tem curso superior incompleto, solteiro, 

empresário e tem renda média mensal de 5 mil. Quando começou a namorá-lo, ela tinha 18 

anos de idade (2006) e ele, 22. A relação durou seis anos.  Quando se divorciaram, em 2013, 

ela tinha 24 anos e ele, 27. Sofia identifica que desde o início o relacionamento era abusivo e 

tenta justificar o comportamento dele afirmando ser a cultura peruana mais machista que a 

brasileira. O agressor a xingava, subestimava, controlava suas roupas e conversas, seus 

olhares e isso resultava em brigas. 

O primeiro episódio de violência mais grave foi quando, na casa da família dele, ele 

gritou e a jogou contra a parede. Foi a primeira vez que Sofia viu uma cena violenta na vida. 

Sua sogra e cunhada a faziam parecer culpada pela violência. Sofia não aceitou mais morar 

com a família dele, e em 2009 foram morar juntos com o filho, mas as brigas aumentaram. 

Em 2010 continuaram a viver como um casal, mas em casas separadas, optando por 

formalizar a união entrando, também, com o pedido de naturalização do ex-companheiro 

peruano. Permaneceram um ano e meio “vivendo bem”, e isso insinuava uma mudança no 

comportamento antes agressivo. Ele passa a pegar o filho de 15 em 15 dias e não tiveram mais 
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problemas até sair o documento de naturalização e marcarem o casamento. Depois de 

conseguido os documentos de naturalização, marcaram a data do casamento, e no dia do 

casamento ele gritou com ela e a jogou contra a parede novamente. Desde então, 

recomeçaram outros episódios de violência, como ameaças, coações, violência psicológica e 

moral, mas depois do casamento as agressões físicas, tipo empurrões, apertos e tapas, se 

tornaram constantes.  

Houve também uma tentativa de assassinato contra ela com uma faca no pescoço. Ele 

a trancava dentro do quarto com o filho, batia muito nele e sempre o colocava de castigo. Às 

vezes Sofia apanhava para que o filho não fosse agredido. O seu esposo na época saía com 

outras mulheres e omitia suas traições, e forçava o sexo sem o consentimento dela por achar 

que era seu dever marital enquanto esposa. Todos esses eventos em conjunto desencadearam a 

separação. 

2.3 Problematizações sobre os perfis sociológicos  

Apesar do desejo de produzir uma reflexão que pudesse interseccionar as dimensões 

subjetivantes de classe, raça/etnia, escolaridade e ocupação profissional, que se entrecruzam 

com o marcador de gênero, a pesquisa empírica não gerou esta possibilidade, na medida em 

que as fontes – interlocutoras – foram sendo introduzidas na rede e infelizmente o grupo foi 

bastante homogêneo. Até foram indicadas duas mulheres negras, no entanto, depois do meu 

contato, nenhuma demonstrou interesse em participar da pesquisa. Não me foi indicada 

nenhuma mulher indígena ou quilombola e as cinco entrevistadas podem ser consideradas das 

camadas médias urbanas. Portanto, as entrevistadas estão marcadas pela norma racial da 

branquitude, visto que apenas Ana se autodeclarou parda. 

Antes da entrevista, solicitava os dados de identificação das entrevistadas e algumas 

informações gerais dos ex-parceiros. Como a questão da raça/etnia/cor foi autorreferida, Ana 

disse ser parda. Fiquei surpresa porque imaginava que a autopercepção da sua identidade 

racial seria a branca, mas ela justificou que jamais poderia considerar-se branca em 

decorrência da miscigenação racial no Brasil ter sido forte, não havendo um marcador racial 

específico na sua condição humana, nesse caso a sua cor. 

As formas específicas de violência que decorrem da condição de gênero das mulheres 

estão articuladas às condições estruturais da sociedade. Todavia, nas histórias das cinco 

mulheres entrevistadas, a violência não foi agravada ou está relacionada a outras diferenças e 

desigualdades, como pobreza, desemprego, falta de moradia, pertencimento étnico/racial, 

escolaridade, orientação sexual, entre outras. 
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A condição de Gênero, e os cruzamentos possíveis com as dimensões de classe social 

(aqui entendida como posições na estratificação, sendo todas das camadas médias), é, 

portanto, o marcador que possibilita uma análise do conjunto, sendo as mulheres em geral e as 

que entrevistei, em particular, as que sofrem os abusos e violências resultantes do sexismo. 

Como afirma Muszkat (1998), a violência contra as mulheres deve ser entendida como um 

comportamento democratizado, de caráter universal e indiscriminado, no que diz respeito às 

diferentes classes sociais. Carneiro (2003) reitera que atinge as mulheres de todos os grupos 

raciais e classes sociais. De acordo com Barsted (2011), a Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), que aprovou a Convenção de Belém do Pará (1994), 

declarou que a violência contra as mulheres é uma ofensa à dignidade humana, chamando 

atenção para o fato de essa violência alcançar todos os setores da sociedade, 

independentemente de sua classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, cultura, nível 

educacional, idade ou religião. Ela afeta negativamente as bases e o desenvolvimento 

socioeconômico da própria sociedade e ignora fronteiras entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, entre a cultural ocidental e oriental etc. Desse modo, as mulheres que 

vivenciaram ou estão em situação de violência, como imagina e/ou estereotipa o senso 

comum, não fazem parte apenas das camadas populares, porque esse problema social não está 

atrelado à pobreza ou à ignorância. 

Isso não significa que não existam especificidades de gênero e interseccionalidade com 

outras relações de poder por diferentes marcadores sociais no contexto brasileiro. Essas 

ausências de outras diferenças sociais nos sujeitos pesquisados apontam para novas questões 

que surgem a partir da sustentação do pressuposto de que mulheres brancas escolarizadas das 

camadas médias podem reconstruir suas vidas, mesmo que ainda afetadas pela violência. 

Essas condições fortalecem as mulheres, de algum modo, num redirecionamento de suas 

vidas, no estabelecimento de novos projetos de vida fora da violência. A técnica da bola de 

neve utilizada no campo incidiu nessa ausência de outras categorias, como raça/etnia, classe, 

orientação sexual, etc. pelo fato de ser uma pesquisadora feminista acadêmica com uma rede 

social de amizades que pode ser considerada mais restrita à universidade devido à minha 

trajetória dos últimos oito anos (da graduação ao mestrado), revela a composição social dos 

sujeitos não-marcados de uma universidade pública (UFG) e apontam a persistência desses 

espaços institucionais como predominantemente brancos e de classe média. 
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CAPÍTULO 3 

3.0 (Des)aprendizado do silêncio 

3.1 Quando a violência cometida é lida como traço psicológico 

A violência contra as mulheres é assunto corriqueiro, mas, ao mesmo tempo, objeto de 

estudos e pesquisas (eu mesma uma pesquisadora do tema), porque infelizmente é uma prática 

histórica recorrente muitas vezes naturalizada. Antes de ser de domínio privado, trata-se na 

verdade de questão central de democracia, de um Estado laico, de política e de poder, e não 

apenas questão das mulheres. 

Segundo Leila Linhares Barsted (2011), a violência contra as mulheres, a partir da 

perspectiva das relações de gênero, é um problema social, político, cultural e ideológico que 

ilustra a imposição e manutenção dos valores masculinos/sexistas, que são construídos 

histórica e culturalmente, sobre a mulher. Portanto, essa violência praticada pelos homens 

deve ser compreendida em sua totalidade como um “dos mecanismos sociais principais para 

impedi-las a ter acesso a posições de igualdade em todas as esferas da vida social, incluindo a 

vida privada” (BARSTED, 2011, p. 346). 

No entanto, das cinco mulheres que entrevistei, três delas, Sol, Cristina e Ana, mas 

principalmente Cristina e Ana, traduzem os comportamentos, as práticas e as violências dos 

seus agressores como apenas um traço psicológico, idiossincrático e pessoal que se resume 

somente ao sujeito. As percepções das entrevistadas exprimem a negação de que a violência 

seja socialmente engendrada, corporificada, culturalmente contextualizada e com 

especificidades históricas que podem se intensificar quando se intersecionam com outros 

marcadores de diferenças e de desigualdades como classe, raça/etnia, orientação sexual, 

localidade geográfica etc. 

 Sabemos que, historicamente, o corpo feminino, a identidade, a subjetividade, a 

condição de vida e de viver das mulheres têm sido ameaçados, estereotipados, normatizados, 

controlados, disciplinados, desferidos, marcados, destruídos, desfigurados, etc. Sabemos 

também que os mecanismos de poder e de dominação das ações da política violenta de ódio às 

mulheres não estão no plano individual da personalidade do sujeito, da sua psicopatia (doença 

mental), porque permeiam muitas histórias de vida de mulheres, como mostram os dados 

alarmantes e sintomáticos da misoginia social no Brasil: uma mulher é agredida a cada 15 

segundos, 2 milhões por ano, segundo os dados da Fundação Perseu Abramo no ano de 2001 

(VENTURI e RECAMÁN, 2004); a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada (dados do 9º 
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Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015) e 13 mulheres são assassinadas por dia de 

acordo com o Mapa da Violência divulgado em 2015 (WAISELFISZ, 2015). 

 A narrativa da Cristina, ao descrever e definir o seu agressor como “totalmente 

psicopata, as características são bem clássicas”, é legitimada pela psiquiatria. Cristina atribui a 

psicopatia a responsabilidade pela situação que desencadeou a violência. Ou seja, essa ciência 

médica androcêntrica cega ao gênero detém um saber sócio-histórico hierárquico e um 

discurso de poder hegemônico, embasados na ótica da patologização da violência, que tendem 

a considerar como doente mental
44

 um homem comum que cumpre o seu papel social comum 

de misógino e machista, o afastando da responsabilidade pelo crime que cometeu. Ao mesmo 

tempo, a psiquiatria categoriza a violência como atribuição pessoal, individual e não como 

socialmente construída, parte da formação enquanto sujeito homem que detém um corpus de 

valores e práticas legitimados pela cultura. Cristina assim se referiu a sua “doença”:  

Bom, no caso dele, isso que eu tô falando é o laudo médico de onde ele ficou 

internado, ele foi diagnosticado com psicopatia. Um psicopata é incurável, ele nasce, 

vive e morre, não existe cura para a psicopatia, existe controle. Mas é uma pessoa 
que normalmente é muito inteligente, muito capaz, muito sedutora, mas como muita 

maldade. Tanto que surpreende, as pessoas ficam impressionadas, o fulano agrediu, 

tentou matar alguém. “Nossa, mas ele?”, porque ele passa uma imagem de uma 

pessoa equilibrada, tranquila, amiga. Sabe, ele é sedutor, então no caso dele em 

específico, ele é uma pessoa doente, ele tem um diagnóstico patológico. (Cristina). 

Portanto, os saberes psiquiátricos devem ser questionados porque as violências 

praticadas pelos homens contra as mulheres são uma das principais expressões e mecanismos 

sociais de sustentação do poder que lhes é atribuído culturalmente, como grupo.  

Cristina, após ter vivido o processo de violência e ter ressignificado essa experiência, 

dando novo sentido ao que não compreendia ou percebia, hoje está atenta aos detalhes que 

passavam despercebidos, consegue identificar nos homens características de psicopatia. Mais 

uma vez a violência cometida é lida como sendo da ordem da individualidade, um traço 

psicológico, não se atribui uma dimensão política ao privado. Segundo Matos (2001), a 

politização do privado e a privatização do público contribuem para a transformação das 

dicotomias e dos processos sócio-historicamente instaurados nos espaços sociais marcados 

pelo gênero, nos quais circulam significados de coisificação, objetificação, sujeição das 

mulheres ao controle dos homens. A rotulação do agressor nesse “diagnóstico” de psicopatia 

por Cristina acaba por obscurecer as raízes sócio-políticas da violência contra as mulheres e 

também é uma forma de desresponsabilizá-lo pela violência: 
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 Essa perspectiva psicologizante sobre o agressor “justifica” a violência e ao mesmo tempo estigmatiza como 

agressivo quem tem alguma deficiência mental, imputando a pessoa uma característica agressiva. 
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Hoje, assim, o entendimento, você olhando para trás, você percebe o tanto que ele 
foi ardiloso, o tanto que foi arquitetado. O tanto que o psicopata tem essa 

característica, ele é muito inteligente, ele é muito sedutor, te envolve num 

emaranhado, em que você que não tem experiência hoje, por exemplo, se eu te 

encontrar com o namorado e ele tiver essas características, imediatamente vou 

identificar. Hoje eu consigo ver isso na outra pessoa, no homem né. Mas naquela 

época eu não tinha essa visão e nem essa experiência. (Cristina). 

Cristina, ao mesmo tempo que recorre a essa explicação da psicopatia para a violência 

que sofreu individualmente, expressa sentimentos de indignação e revolta contra a cultura 

brasileira ser extremamente machista e tolerante com esse tipo de crime. Para ela, os homens 

que agridem mulheres são inseguros e sua violência é engendrada, adquirida (contradição 

percebida em seu relato), “ninguém nasce com violência de gênero, você adquire e você 

adquire dentro de casa, você adquire na escola”: 

Mas na violência comum, corriqueira, eu vejo como fruto de uma sociedade 
absolutamente machista, uma sociedade que prioriza o homem, valoriza o homem 

reduzindo a mulher a um segundo plano, por medo, por insegurança. Os homens que 

agridem mulheres são absolutamente inseguros, não tem argumentos, não tem 

capacidade de diálogo, não tem capacidade de construção. Então, ele parte para a 

violência porque acabou o assunto, resolveu, encerrou. (Cristina). 

 A leitura de Ana sobre o modo como o agressor agia com ela, a maneira como se 

comportava e suas atitudes de cercear a sua liberdade também são vista como condicionadas a 

psicopatia do agressor. Ela afirma que ele é “igual aqueles que a gente ouve na televisão
45

”. 

Traduz, como a Cristina, a violência por essa perspectiva da psicopatia: “para mim ele é 

psicopata mesmo, psicopata, não tem outra explicação”. Portanto, a própria definição de Ana, 

de que “ele é psicopata total”, a faz acreditar que, se ele passasse por um tratamento 

psicológico, seria diagnosticado como tal: 

Como psicopata totalmente, eu o descrevo todinho como um psicopata, pode 

conversar com uma psicóloga, a atitude, o comportamento de uma pessoa dessas é 

psicopata, uma pessoa que te ganha e depois quer te dominar. Ela consegue tudo que 

ela quer de você. (Ana). 

                                                             
45No evento Café com Feminismo, organizado pela Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) 
de Goiânia com o tema "Feminicídio, um crime hediondo” (2015), a palestrante convidada, a professora Lourdes 

Bandeira, ressaltou como o crime contra mulher é espetacularizado pela mídia, onde o tratamento desse 

problema “carece de contextualização e problematização, a onde, porque, quem, em quais condições foi 

cometido à violência”. Angelita Lima (2001), em sua pesquisa de mestrado sobre o significado da notícia para a 

mulher que sofreu violência doméstica e que teve sua história publicada nos jornais, pontua que para os jornais a 

denúncia é tida como um pressuposto de visibilidade do problema e como uma forma de combatê-lo, mas essa 

questão é complexa porque não tomam cuidado para não expô-la, como nome, identidade, fotos ou falas, e 

acabam reiterando a violência e a alija do seu direito privado de preservação da intimidade: “Com o discurso de 

que a visibilidade combate a violência, não só os jornais, mas também as mulheres, assim como a sociedade 

organizada, tendem a aceitar passivamente a lógica da notícia no seu formato policialesco, de maneira acrítica” 

(LIMA, 2001, p.70). 
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Com base nessa concepção de psicopatia como explicação da violência sugerida, é 

indicado que Ana não reconhece ou parece não aceitar a existência de uma realidade social 

desigual de poder entre os sexos e de socialização que costuma ser diferentes para homens e 

mulheres e que tende a reproduzir em suas práticas e discursos as assimetrias de gênero da 

ordem social mais ampla, na qual a mulher está numa condição de subalternidade, de menor 

valor e desprestígio. No entanto, a violência contra as mulheres, com seus contornos, 

contextos e ambiguidades, deve ser compreendida como estrutural e estruturante da 

sociedade, e que os processos individuais e sociais a ela ligados estão interconectados, 

relacionados e jamais isolados. Portanto, essa estratificação por gênero é recorrente e explicita 

a natureza das relações sociais violentas que, como afirma Welzer-Lang: 

mantém-se e é regulada por violências: violências múltiplas e variadas as quais – das 
violências masculinas domésticas aos estupros de guerra, passando pelas violências 

no trabalho – tendem a preservar os poderes que se atribuem coletivamente e 

individualmente aos homens à custa das mulheres. (WELZER-LANG, 2001, p.461). 

A terceira entrevistada, a Sol, depois de ter vivenciado desde o início uma relação 

abusiva e violenta, está mais atenta, crítica e evita se aproximar de pessoas que ela considera 

machistas e abusivas em qualquer forma de relacionamento, seja íntimo-afetivo ou de 

amizade. Essa sua nova preocupação de não reincidir em relacionamentos abusivos, como ela 

mesma se refere, se faz presente o tempo todo em sua narrativa. Nesse sentido, o significado 

do antes (vivência na situação de violência) e do depois (pós-situação de violência há cerca de 

um ano pelo menos) oferece o parâmetro para Sol não “ceder mais ao machismo”:  

Tenho uma dificuldade agora de pensar a onde eu devo ceder e a onde eu não devo, 
porque você nunca sabe se você deve ceder ou não, até que ponto você tá cedendo 

ao machismo sabe, ao que você não devia ceder [...] 

Porque você nunca sabe, acho que eu tenho muito mais cautela, tipo, de sair e ficar 

com alguém e tal, de [...] 

Por segurança mesmo, eu não sei quem é a pessoa, acho que eu fiquei com medo 

depois [...] 

Você nunca sabe se a pessoa é um psicopata, se a pessoa é [...] (Sol).  

 A questão da Sol atribuir à psicopatia, que porventura poderia encontrar em alguns 

homens, um foco de resistência e de “autopreservação” contra futuros relacionamentos 

violentos e abusivos difere da perspectiva da Cristina e da Ana que atribuíam aos próprios 

agressores a psicopatia. Porém, ela trata psicologicamente os agressores e correlaciona a 

psicopatia com comportamento violento. 

 Os agressores de Cristina, Ana e Sol demonstravam traços de ciúmes, de posse e de 

controle sobre os corpos, roupas e estética das entrevistadas, comportamentos que são indícios 
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de violência que já vem de antes (da situação grave de violência), por conta da legitimação 

cultural de que eles podem violentá-las. Ninguém agride uma pessoa “do nada” sem uma 

razão ou embasamento! Não é um traço psicológico! A violência contra as mulheres existe em 

diversas partes do mundo, “e associado às valorizações culturais de comportamento violentos, 

via de regra, identificados com certas formas de exercer as masculinidades” (SCHRAIBER et 

al, 2005, p. 42). 

Teoricamente, torna-se imprescindível afirmar que o processo sócio-histórico 

ocidental engendrou e influenciou as construções das identidades de gênero (materialização 

social, individual e subjetiva da construção social de gênero) em oposição, reproduzindo e 

naturalizando características que são atribuídas socialmente aos homens, como a virilidade e 

sua íntima relação com os atos violentos (NOVAES, 2013). Isto representa a normatividade 

heterossexual ativa e a violência
46

, o desenvolvimento da força física/valentia, a anulação dos 

afetos/sentimentos, o perigo da feminização são referenciais inculcados e valorizados nos 

homens desde a tenra infância (WELZER-LANG, 2001; MUSZKAT, 2002; MINAYO, 2007; 

BARD, 2012). Segundo os autores/as, essas violências se desdobram em outras – físicas, 

sexuais, verbais, psicológicas, simbólicas e patrimoniais – contra as mulheres, mas também 

contra homens que não se comportam de acordo com esses parâmetros da “masculinidade 

hegemônica” (WELZER-LANG, 2001). 

3.2 O significado de não buscar/pedir ajuda no momento da violência sofrida 

 A violência contra as mulheres expressa formas de dominação masculina pelo seu teor 

simbólico e hierárquico, ainda fazendo parte da estrutura da sociedade brasileira por conter 

dinâmicas e características próprias da socialização (inculcação) de violência para os homens. 

Os processos sociais se reincidem fazendo permanecer os valores e as políticas de poder 

sexistas e misóginas à base de situações de opressão e violência das mulheres. Sendo assim, a 

violência contra as mulheres é um problema muito mais complexo. A forma como geralmente 

é apresentada e percebida pelo senso comum se deve principalmente ao modo como a cultura, 

a história e a sociedade se construíram e continuam a se construir. Portanto, há uma relativa 
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Bard (2013) desconstrói os mitos da virilidade e da feminilidade. Também ressalta a virilidade conquistada, 

assumida pelas “mulheres”, sem negar a existência da violência nas mulheres, como nos casos típicos, contra os 

homens, entre elas, contra os/as filhos/as e contra elas mesmas. Essa problematização do gênero, da virilidade 

não ser restrita somente ao um sexo, vai ao encontro da perspectivada de Judith Butler (2003), que trabalha com 

a noção de gênero fluido como construção social performativa, desvinculado do sexo. Com efeito, “o conceito de 

performatividade [de Butler] descola a ênfase na identidade como descrição, como aquilo que é – uma ênfase 

que é, de certa forma, mantida pelo conceito de representação – para ideia de “torna-se”, para uma concepção da 

identidade como movimento e transformação” (SILVA, 2000, p. 6). 
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demora das mulheres marcadas pela experiência social de violência que contaram o seu 

problema e buscaram ajuda ou não em perceber o contexto da violência nos seus primeiros 

sinais. 

Nessa perspectiva, Meneghel et al (2005) verifica e pontua a necessidade da mulher, 

mesmo com problemas sérios, com reflexos devastadores em sua subjetividade, de buscar 

soluções, de negar o papel subserviente e resignado atribuído culturalmente a ela, indignando-

se e desnaturalizando essa ordem de gênero sexista que a prejudica e a discrimina em suas 

relações afetivas: 

Na situação de violência de gênero, o processo de responsabilização em si é 

essencial para o desenvolvimento de autonomia necessária para confrontar a 

violência (apud, Moreira, 1999). Para que a mulher possa reconstruir sua vida é 
necessário ela reconhecer o abuso e perceber que a mudança deve partir dela e não 

do parceiro, o qual raramente reconhece seu comportamento como abusivo. Torna-

se fundamental desconstruir os mecanismos de acomodação diante da situação. 

(MENEGHEL et al, 2005, p. 114). 

 Para Cristina, a ajuda financeira, emocional e afetiva da sua família e da equipe 

médica que a assistiu foi imprescindível para a recuperação da queimadura. A presença e o 

apoio da família, o suporte emocional e de amor proporcionado foram instrumentos para o 

enfrentamento das suas dificuldades, uma verdadeira “terapia do amor”, que lhe fortaleceu 

muito, como expresso em seu depoimento: 

Eles vieram para Goiânia, ficaram comigo. Então eu tive todo o suporte emocional, 
suporte de amor, de que eu tô aqui, você vai ficar bem. Isso muitas vezes te faz 

enfrentar a dificuldade porque você olha aquela situação lá, meu irmão tá aqui, 

minha irmã tá aqui, deixou família, filho pequeno, mulher grávida, deixou trabalho e 

veio aqui para cuidar de mim. Então, isso acaba servindo de incentivo, eu tenho que 

ser forte, eu tenho que superar. É um incentivo, não uma obrigação, mas ele 

funciona, uma terapia do amor, eu tô aqui, eu te amo e te quero bem. (Cristina). 

 Conforme relato de Cristina, sua família foi generosa com ela, porque quando a sua 

queimadura aconteceu (1986) seu pai já era bem idoso e o patrimônio material de alto valor 

financeiro já não era mais só dele por conta da idade. Mas ninguém hesitou, o seu pai vendeu 

uma fazenda “fechada” no interior do estado do Paraná para arcar com as despesas do seu 

tratamento e não houve nenhum questionamento dos seus irmãos. Atitude que considera 

atípica nas vivências familiares. Para ela, o poder do afeto ilumina sua família nada estoica:  

porque quando entra dinheiro, há uma (pausa)... eu te amo desde que eu não tenha 
que te dar nada, quando tenho que te dar uma coisa eu já não te amo tanto. Então, 

isso nunca existiu na minha família, muito pelo contrário, além de dar todo o recurso 

material, eles me deram todo recurso emocional, amor, e especialmente o recurso de 

vida, porque dois irmãos me doaram pele da coxa pra salvar a minha vida. Quatro 

dos meus irmãos vieram comigo para Goiânia [...] na qual dois desses me doou à 
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pele, e quando isso acontece descasca a coxa inteira e eles não conseguiam andar, 

não tinham autonomia, tinha que ter sempre alguém cuidando deles, dói muito, é 

uma queimadura de segundo grau, né... Que deixou uma marca de dor, uma marca 

emocional, e deixou uma marca física, porque eles têm cicatrizes na perna. Então, 

isso é uma coisa que eles sempre vão carregar... A minha relação com a minha 

família é extremamente saudável, de muito amor mesmo. Eles vêm muito aqui e eu 

vou muito lá (Paraná). Quando eu construí a casa que eu moro hoje eles vieram no 

natal, veio toda a família [...] temos uma relação bem sólida. (Cristina). 

 Encontrar pessoas capazes de apoiar e ajudar as mulheres em situação de violência 

contribui para romper os ciclos da violência, dar visibilidade e estimular a denúncia na 

delegacia da mulher, reconhecer o problema como social, histórico, cultural, e também 

político, associado ao poder masculino. 

A experiência de quase morte transformou a visão/sentimento de vida de Cristina. Ela 

não cria mais expectativas em relação ao futuro e não se sente presa ao passado, não arrasta 

mais as correntes da violência, até porque o seu agressor foi processado judicialmente e 

condenado há 21 anos. Como era réu primário e tinha bons antecedentes, sua pena caiu para 

quatorze anos, dos quais cumpriu entre o regime fechado e aberto. A narrativa de Cristina é 

sempre permeada por críticas ao silêncio, a não denúncia que existe em torno da violência 

contra as mulheres, paradoxo no qual as mulheres, por serem as principais atingidas, se 

posicionam seja culturalmente e/ou individualmente caladas. Para Cristina, “silenciar a 

violência é aceitá-la”, pois acaba protegendo o agressor das punições judiciais cabíveis e não 

o responsabilizando criminalmente pelas violências contra as suas companheiras. 

 À Ana, em uma conversa informal com a mãe do parceiro, lhe foi contado as histórias 

das ex-namoradas e que seu parceiro nunca tivera um relacionamento maior que seis meses na 

vida, além que ligava e gritava muito no telefone com as ex-companheiras. A mãe disse que 

ficava surpresa em saber que ela nunca tinha escutado ele fazer isso com Ana. Ana explicou 

para ela que não permitia tal situação de gritos e xingamentos dele pessoalmente, mas que por 

mensagens ele praticava tais agressões, e que até o momento ele não tinha feito nada de 

“grande” de fato. Para Ana, essa conversa foi o início de uma ajuda e de certa forma uma 

oportunidade, na qual já tinha pensado, de sair de um relacionamento abusivo e violento. 

Saber dessas histórias de agressões foi decisivo e elucidativo para a entrevistada 

“compreender” que devia dar um basta à violência pelos indícios anteriores apontados pela 

própria mãe do agressor contra as ex-namoradas para que a história não se repetisse: 

Então, aquela conversa para mim foi definitiva. Foram três ou quatro casos que ela 
me contou dos pais das meninas pedirem para ela por amor de Deus que eles 

estavam com medo dele matar elas – “pelo amor de deus, meu filho nunca vai fazer 

isso, meu filho é estourado, esquentado, mas ele jamais vai fazer mal para 

ninguém”. (Ana). 
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 Quando ela sofreu o episódio de agressão em que é empurrada e bate a cabeça, e 

depois consegue mandar para uma amiga uma mensagem na qual escreve “estou na casa do 

tal e o clima está super tenso, a localização está seguindo, se você não conseguir falar comigo 

em uma hora você já sabe aonde me procurar”, Ana relata que sua amiga ficou “louca” e 

desesperada com que poderia lhe acontecer, porque ela também vivenciou processos de 

violência com ex-namorado no passado. 

 Já estavam separados quando houve um episódio em que ele a perseguiu e fechou o 

carro dela no estacionamento vazio de um shopping. Ele conseguiu entrar no carro dela. 

Apavorada, ela desmaiou de nervosa por uns segundos. Recobrada a consciência, Ana pede: 

“some da minha vida, não quero ver você, não quero falar com você nunca mais”. Ele saiu de 

dentro do carro e foi acompanhá-la até sua casa. Depois disso, Ana relatou a situação para sua 

amiga, que interveio, o avisando via mensagem que se chegasse mais uma vez perto de Ana, 

ela mesma faria uma denúncia contra ele na delegacia. A amiga citou ainda que hoje a Lei 

Maria da Penha não está mais condicionada apenas à representação da mulher que sofreu a 

violência e que ela poderia fazer a denúncia contra ele. 

Em suas falas, Ana expressa que a ajuda e o apoio de pessoas próximas a ajudaram a 

sair da situação, mesmo que tardiamente. Porém, até hoje não superou a violência de modo 

definitivo: 

possível é [superar a violência], mas precisa de ajuda, [...] como já tem três anos e eu 
ainda não consegui apagar totalmente, porque muitas vezes acontece alguma coisa, 

até com os meus próprios amigos eu mudei o jeito de agir, dependendo do jeito 

como eles falam comigo eu já fico com medo ou já penso alguma coisa [...] Deus, 

por mais que eu tenha demorado, eu consegui. Eu tinha pessoas próximas que me 

ajudaram a perceber, que me deram força quando eu precisei, que souberam falar as 

coisas na hora certa para me ajudar. Tem gente que quer ouvir e tem gente que não 

quer, que tampa os ouvidos. (Ana). 

Mesmo depois do término, ele volta a persegui-la, vigiá-la e policiá-la, chegando 

mesmo a dormir dentro do carro em frente a sua casa. Nesse contexto, ela decide contar um 

pouco sobre o que estava lhe acontecendo para o pai e a mãe como forma de proteção e de 

ajuda. Todavia, mesmo assim não procurou a ajuda institucional da polícia e da justiça. 

Ana, apesar de ter tido uma rede de apoio, não o processou judicialmente. As outras 

entrevistadas, Simone, Sol e Sofia, também não buscaram esse tipo de ajuda legal e judiciária 

para criminalizar e punir os ex-companheiros e também na época da situação de violência, 

mesmo com o agravamento dos episódios, não demandaram ajuda de ninguém. Essa questão é 

problemática, porque nem sempre a mulher reconhece a agressão do parceiro íntimo e que 

participou de uma situação de violência, como no caso dessas três entrevistadas, que 
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começaram a ter essa noção e percepção, como relatam na entrevista, de que estavam numa 

relação violenta e abusiva só depois de mais de um ano do término do relacionamento, cada 

qual com o seu tempo para a reflexão, crítica e a tentativa de ressignificação do que vivera. 

 De acordo com Welzer-Lang (2001), os homens possuem uma definição de violência 

distinta das mulheres. Os homens “autores da violência”
47

 e as mulheres em tal situação 

atribuem significados diferentes quando enunciam as violências. Mas, além disso, quanto eles 

abandonam a posição de negação ou a identidade de “vítima”, já que teriam sido 

condicionados culturalmente a serem violentos, atitude defensiva inicial, eles podem definir 

mais violências que suas companheiras. Para eles, a violência exercida seria um continuum 

abarcando todas as dimensões (física, psicológica, verbal, sexual) vinculadas à intenção de 

dizer, de exprimir um sentimento, um desejo ou uma vontade. Quanto às mulheres, a 

violência seria definida como um descontinuum essencialmente composto por violência física 

da maneira mais restritiva, associada à intenção de trazer sofrimento. A partir desses relatos 

de experiências, Welzer-Lang (2001) descreve essas relações de “binômio da violência 

doméstica”, em que dependendo da possibilidade de arrependimento ou lamentação invocado 

pelo agressor, a mulher desqualifica os atos de força física contra si, não os definindo como 

violência. Desse modo, a prática da violência não é reconhecida como tal, sendo “definidas de 

forma mais abrangente por aqueles que as controlam e as praticam do que por aquelas que as 

sofrem” (WELZER-LANG, 2001, p. 475). 

 Simone reelabora no momento da entrevista o que viveu, sinalizando para as 

ambivalências que permeiam a (im)percepção da violência: 

É possível superar sim, mas é muito difícil. E eu acho que é muito difícil primeiro 
para você reconhecer que aquilo é violento e às vezes até é uma coisa inconsciente. 

No meu caso, por exemplo, dentro do relacionamento eu não percebia, mesmo com 

tudo acontecendo eu não percebi. Eu fui perceber isso, sei lá, uns dois anos depois. 
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Há ainda os raros estudos que tem como objeto de pesquisa o agressor, como informa Cristiane Gomes 

Marques (2009), que se dividem em duas frentes de trabalhos: entre aqueles que buscam traçar um perfil do 

agressor e suas relações com a mulher agredida e os que trabalham com a questão da construção identitária das 

masculinidades. Para Marques, a experiência de programas ou grupos de reflexão voltados para homens autores 

da violência é incipiente e pouco abordada no Brasil. A autora realiza um estudo com “homens autores de 
violência conjugal” que são encaminhados pela justiça para um grupo de reflexão que está relacionado à 

emergência de uma nova forma de pensar a violência e os conceitos de masculinidade como forma de cumprir 

uma medida alternativa à pena privativa de liberdade. A maioria dos participantes pertence às classes 

trabalhadoras, não apenas no sentido econômico, mas principalmente em relação à visão de mundo, ao universo 

moral, que é voltado para valores mais tradicionais e hierarquizantes, diferentes daquele pautado no ideal 

moderno e igualitário de família e conjugalidade que fundamenta a pedagogia dos respectivos grupos que 

utilizam metodologias inspiradas na psicologia e no movimento feminista. Porém, os resultados da pesquisa de 

dissertação verificam que a experiência destes homens nos grupos produz consequências não previstas por essa 

política pública, já que utilizam tais espaços como uma forma de se solidarizarem uns com os outros, 

construindo uma identidade de “vítima”, negando a atribuição sobre a responsabilidade pelos crimes, o 

comportamento violento e/ou suavizando as agressões contra as suas parceiras (MARQUES, 2009). 
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Para entender o que já tinha acontecido dois anos depois que eu saí do 

relacionamento. Dois anos que saí para conseguir entender o que tinha acontecido. 

Mas eu sei que inconscientemente eu sabia. Mas se você não reconhece, é mais 

difícil de sair. E eu acabei forçando a situação para ela acabar e sem entender porque 

eu não queria mais. Porque que eu tava criando fatos para gente terminar, mas eu 

não sabia que era por causa, que eu não queria mais aquilo. Que eu não conseguia 

ver as coisas que acontecia. E aí é muito difícil então porque você tem que 

reconhecer isso de alguma forma, seja inconsciente ou consciente, no meu caso foi 

inconsciente. Foi racional no sentido de saber que era violento, eu sabia que não 

queria mais, mas não entendia, não entendia o que estava acontecendo. E isso 

precisa de muita ajuda e você só tem ajuda se você pedir, no meu caso eu não pedi. 

(Simone). 

Ela relata que queria sair do relacionamento inconscientemente, pois não estava bem 

nele, mas, como não reconhecia a situação como violência, não pediu ajuda e não revelou os 

aspectos negativos do seu relacionamento para sua família e amigas próximas. Porém, ela 

esboça recusa ao assujeitamento a partir das práticas de subjetivação (subordinação). Mesmo 

que inconsciente, revela uma agência engendrada por Simone ao desejar romper com os 

contextos violentos. 

Segundo Butler (2001), a possibilidade de agência no interior dessas estruturas de 

poder e de violência entende a agência como uma prática reiterativa, imanente ao poder, com 

capacidade para a ação, propiciada justamente pelas relações de subordinação/marginalização 

específicas. A noção de subjetivação como agência e não apenas como sujeição, conduz à 

possibilidade, ao menos em alguns contextos, de resistência e liberdade de ação. Ou seja, 

como ela se apoia no conceito de poder de Foucault, que é complexo e nada unilateral, o 

poder não é um objeto que se possa possuir e apropriar, o que existe são práticas, relações de 

poder múltiplas, que “atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 

que tem por função reprimir”. Segundo Foucault (1979, p. 183) não se pode tomá-lo “como 

um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre o outro”, e que ele 

nunca está localizado em determinado lugar, ou grupo social. Para Foucault (1979), a 

existência do poder já supõe que há resistência, que inclui a possibilidade do exercício do 

poder, ou seja, “o poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam, estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação” (1979, p. 183). 

Essa perspectiva teórica é interessante para análise das vidas das mulheres tecidas por 

violências, pelo poder que sujeita, mas também são capazes de colocá-lo em prática. Em 

outras palavras, é necessário ser sujeitado/a a algo para ser sujeito, só assim nele poderá 

emergir sua capacidade reflexiva, sua agência, que está vinculada 

psiquicamente/subjetivamente a essa relação ambivalente com o poder (BUTLER, 2001). 
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 Simone traduz o não pedido de ajuda a vários fatores e sentimentos na relação – 

emoções, afeto, planos, família, dinheiro, dependência emocional, investimento social. Por 

isso, não se escuta as pessoas que estão visualizando a relação violenta. Diz que essas 

mulheres acabam sofrendo discriminação e sendo alvo de “bordões” machistas: “ah, porque 

gosta”, “ah, porque não tem vergonha na cara, “ah porque...”. A decisão mesmo inconsciente, 

como o caso da Simone, contribuiu para ela se preparar emocionalmente, se fortalecer para se 

separar do seu agressor. Segundo a entrevista, mesmo nos momentos em que a mulher não 

busca ajuda, deve haver pessoas próximas a ela porque em algum momento, se resolver 

romper, ela vai precisar de todo o apoio necessário para “reconhecer a violência através de 

ajuda”. 

 A questão da sujeição da mulher à dependência de relacionamentos que lhe causam 

danos e traumas pode ser interpretada pela concepção de sujeito de Judith Butler (2001), que 

recorre à psicanálise para explicar a elaboração psíquica desta produção subjetiva. Para a 

autora, o poder, as normas sociais se instalam na psique, sendo assim internalizados, 

movimento da vida psíquica que deixa de ser sentido por torna-se naturalizado, produzindo 

dependência. Esta dependência, de acordo com a autora, perpassa a existência de todos/as 

os/as humanos/as quando experienciamos o nosso processo de subjetivação. A formação 

primária de um vínculo de amor e dependência na criança com sua mãe e seu pai é essencial 

para sua sobrevivência, é a primeira condição de subjetivação como sujeição: 

la formación de la pasión primaria en la dependencia lo vuelve vulnerable a la 
subordinación y a la explotación […] por otra parte, esta situación de dependencia 

primaria condiciona la formación y regulación política de los sujetos y se convierte 

en el instrumento de su sometimiento. Si es imposible que el sujeto se forme sin un 

vínculo apasionado con aquéllos a quienes estás subordinado, entonces la 

subordinación demuestra ser esencial para el devenir del sujeto. En tanto que 

condición para devenir sujeto, la subordinación implica una sumisión obligatoria. 

(BUTLER, 2001, p. 18).  

 A noção é muito próxima da de habitus de Bordieu (2009), ou seja, aquilo que é 

herdado socialmente, norma incorporada, individualizada. Portanto, quando a mulher continua 

em um relacionamento violento, isso pode ser interpretado a partir dos laços de dependência 

afetiva, emocional, sexual e financeira em suas formas psíquicas mais profundas, que 

constituem a identidade primária da mulher como sujeito sujeitado. Isso significa que o 

sujeito se constitui mediante as experiências, vínculos e dependências, atravessados por 

adversidades, fluxo de emoções/afetos, cicatrizes/sofrimentos psíquicos e subjetivos, 

recusas/rejeições e exclusões (condições que possibilitam a separação e a diferenciação com o 

outro/social) que lhe foram postos/produzidos em seu trajeto de vida (BUTLER, 2001, p. 20). 
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Através dessas relações de subserviência, ele/a encontra sua capacidade de potência, de 

intervir, ressignificando sua própria subordinação (dependência). 

 Segundo Schraiber et al (2005), há diversas razões que dificultam a saída da mulher da 

situação da violência e o pedido de apoio, algumas relacionadas às vezes ao fato de que a 

dinâmica da violência segue um padrão de agressão, a dinâmica própria do “ciclo da 

violência”; outras relacionadas ao estigma associado à condição de sofrer violências; ou a 

importância do casamento e do cuidado dos/as filhos/as como projeto de vida atribuída 

socioculturalmente às mulheres. 

 Algumas das dificuldades citadas pela autora acima foram sentidas por Sofia, que se 

culpou na época pelas violências no casamento porque o tomou assim, como a educação do 

filho enquanto responsabilidade sua, por não “estar sendo uma boa esposa e mãe”. A este 

respeito, Schraiberet al escreve ainda: 

A mulher pode sentir-se culpada, pode ter vergonha, medo, temer por sua segurança 

e a de seus filhos; pode achar que, se for melhor esposa e mãe, o marido vai mudar, 

como prometeu; pode amar o parceiro, sentir-se incapaz de sobreviver sozinha, 
pensar que o que sofre é banal e que ninguém daria importância. (SCHRAIBER et 

al, 2005, p. 123). 

 O relato de Sol se inscreve também nessa teia complexa da violência. Depois do 

episódio mais grave, ela continuou na relação por mais três meses por medo. Temia pela sua 

segurança, e, por vergonha e medo de procurar ajuda, não teve apoio social/institucional, 

familiar e de amigos/as, pois compreendia que sofreria uma nova violência devido aos 

preconceitos sociais e culturais machistas brasileiros que culpabilizam a mulher pela violência 

sofrida. Portanto, o medo de ser observada e culpada pelo que lhe aconteceu, configurou-se 

para ela um problema para denúncia: 

Então, eu demorei um tempo para superar. E acho que sempre há uma barreira, 

quando aconteceu comigo, você além de sofrer a violência, outras pessoas te culpam 
pela sua violência, então, isso é sempre uma barreira muito grande para superar. 

Porque você não consegue encontrar, pelo menos o que eu vivi, a minha maior 

dificuldade era de encontrar um apoio, alguém que... Tanto que eu tive dificuldades 

na época em denunciar essas coisas, porque eu não tinha alguém, alguém para trazer 

à tona e denunciar. Talvez expõe mais aquela situação, mas no momento você já está 

sendo recriminada pelo que aconteceu com você mesma. Isso foi uma... acho que o 

maior ponto para ser superado, foi essa dificuldade de falar, de entender que aquilo 

aconteceu e você vai ter que superar [...]. Por mais que eu soubesse exatamente o 

que eu poderia fazer, foi uma dificuldade. Então no primeiro momento foi muito 

difícil, acho que os primeiros meses foram muito difíceis assim, eu não queria sair 

de casa e tudo... Só que eu tinha que ir para a faculdade... (Sol). 

Sol escondeu da família as marcas roxas da violência. Depois de alguns meses, contou 

para sua mãe e para algumas amigas, porque tinha muitas dificuldades em falar, lidar com 
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toda essa situação. Por isso se isolou, para não revelar à sociedade a violência perpetrada pelo 

seu namorado na época. 

 A história de Sofia é diferente das demais, tem no seu percurso o casamento e um filho 

com o ex-marido. Na época que moraram juntos antes do casamento, ela se sentia culpada 

pela violência e pelo fracasso do relacionamento, como relata: 

Eu venho de uma família extremamente conservadora e tradicional. Eu sentia que eu 
tinha... É uma coisa interessante que eu sentia isso também na última página, na 

parte final do meu casamento, que a culpa era minha, o erro era meu, eu que não 

estava sendo mulher suficiente, eu que estava deixando a desejar, eu que não 

limpava a casa do jeito que ele queria, eu que não fazia a comida do jeito que ele 

queria, eu que não me vestia do jeito que ele queria, eu que não era feliz do jeito que 
ele queria. Era eu! Então, eu tinha que provar para ele que eu era boa o suficiente 

para ele. Então, quando nós terminamos, era assim, “você é inútil, você não 

conseguiu...”. Sei lá, não lembro. Nós terminamos, mas isso não por muito tempo, 

porque logo a gente continuou. Como a gente desfez de todos os móveis, a gente 

decidiu esperar e aí juntamos... Oficializar, casar. Até falei para ele “Ok, mas agora 

casando, não é?” Porque a gente foi morar junto e não deu certo, quem sabe casando 

vai dar. (Sofia). 

 Sofia na época tinha a concepção tradicional de arranjo familiar vinculado à noção do 

modelo idealizado e normativo de família heterossexual, na qual a mulher fica restrita ao 

espaço doméstico e às suas atividades. Há uma vertente teórica feminista que questiona e 

critica essa questão dos limites entre o público e privado ser mais explicitado com a definição 

das esferas sexuais e da delimitação dos lugares/espaços, posições e “papéis” socioculturais 

atribuídos desigualmente às mulheres e aos homens. Mas essa construção é histórica e social, 

da qual emerge o dualismo público/privado, sendo a esfera pública de prestígio e de poder 

acessível e apropriada pelos homens (MATOS, 2000).  

 Segundo Minayo (2007), a dicotomia esfera pública e privada e a condição de gênero 

da mulher refletem a tensão entre os direitos da mulher e os da família, que desvela um dos 

aspectos da rede de dispositivos ou de mecanismos da violência com seus significados 

culturais, que sociológica e historicamente são difíceis de transformar – porque são 

cotidianamente atualizados nas relações –, mas passíveis de mudança quando compreendemos 

que esse problema sociocultural só pode ser tratado relacionalmente, por homens e mulheres, 

é preciso também envolver os homens. 

 Na época em que Sofia ainda estava com o marido, ela não contou para os pais o 

problema, não foi à delegacia. Mas houve um momento em que os seus pais a viram chorando 

e foi quando “perceberam que as coisas não estavam boas”. Depois que o marido saiu 

definitivamente da casa que moravam juntos, ela contou para o pai e a mãe, se queixou muito 
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do comportamento dele, que saía e bebia. Sofia não relata tudo, somente “as coisas 

superficiais”, sem mencionar a violência psicológica, moral, física e sexual.  

 Sofia diz que o histórico de agressões a fez perder os amigos pelo seu isolamento 

social, e até tinha duas grandes amigas, mas não falava nada. Na universidade também não 

fazia amizades porque segundo ela “afinal de contas você está num momento tão ruim que 

você se isola e você não está bem. Então, não teve uma amizade para ter apoio e minha 

família mais ou menos como eu te falei: ah então tá, é isso, então tá bom”. Desse modo, as 

situações de violência restringiram seus espaços de circulação, distanciada também do 

convívio com amigas/os.  

Machado e Magalhães (1999), indagando por que algumas mulheres continuam nas 

situações de violência, concluíram que poucas mulheres que sofrem a primeira agressão após 

meses ou de anos de relacionamento, como é o caso de Sofia, decide pela separação. Os 

“ensaios de saída” para a separação é um processo que passa pelas promessas de mudanças 

não cumpridas (a esperança de que o companheiro pare de agredi-la) ao agravamento das 

lesões e ameaças. Pois “entre violência e afetividade não há só enredamento. Há paradoxos, 

contradições e rupturas. E a violência passa a produzir o dilaceramento da relação amorosa 

(MACHADO & MAGALHÃES, 1999, p. 230).  

 Ao não procurar ajuda legal na época, apesar de saberem que possuíam tais direitos, 

pelos vários motivos citados e trabalhados nos próximos capítulos, as mulheres reafirmam o 

não reconhecimento da violência contra elas, sobretudo a psicológica e a emocional, porque 

permanecem indiretamente ligadas no ordenamento do sistema material e simbólico familiar-

afetivo em suas diferentes expressões, não rompem em definitivo com as práticas e 

representações dos relacionamentos depois do primeiro episódio de violência mais grave (Sol 

e Sofia) e, mesmo após. O empoderamento de tais mulheres é limitado pela dificuldade de 

mudança e de enfrentamento dos dilemas dessa trama complexa delineada pela violência. 

Diante disso, pude perceber que, apesar das políticas públicas e das legislações se fazerem 

presentes no imaginário social e cultural da população brasileira, a violência contra as 

mulheres continua sendo invisível, silenciada e naturalizada também pelas mulheres que 

vivenciaram tal violência. 

 

3.3 Interferências socioculturais e subjetivas no processo da denúncia 

Como visto no subcapítulo anterior, que trouxe alguns elementos que respondem por 

que as quatro mulheres entrevistadas não decidiram denunciar a violência na época, com 
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exceção de Cristina que pela gravidade necessitou de atendimento de urgência. O interesse em 

não processar o agressor tem relação também com a questão da ajuda, porque Simone, Sol, 

Sofia e Ana não procuraram nenhuma instituição policial-judicial (somente Ana pediu ajuda a 

uma amiga e aos familiares)
48

 não recorreram a nenhum tipo de serviço disponibilizado pelo 

Estado através da lei Maria da Penha (2006), até porque permaneceram com os agressores 

depois do primeiro episódio de violência mais grave, com exceção de Ana e Simone, que 

vivenciaram esse episódio de violência com arma ou a sua suposição (Ana) após o término do 

relacionamento. As dificuldades encontradas pelas mulheres para denunciar ficaram restritas à 

ordem subjetiva, psíquica, social e da própria segurança pessoal. E alguns dos motivos citados 

que justificam são: dependência emocional (Simone e Sofia) e financeira (Sofia), não 

reconhecimento da violência (Simone), medo (Sol, Sofia e Ana), vergonha (Sol e Ana), 

sentimento de culpa na época (Sol e Sofia) e outros fatores (impotência, carência de apoio da 

família e das relações de amizade, ausência de recursos para contratar um/a advogado/a e a 

crítica em relação à aplicação das políticas públicas). Então, essas questões apareceram de 

forma não esperada no campo e ao mesmo tempo confirmam alguns dados, que poucas 

mulheres levam adiante a decisão de punir os agressores nas instâncias policiais e judiciais. 

Stecanela e Ferreira (2011) avaliam que o medo é um argumento dissuadidor da 

denúncia, talvez mais imperativo do que outros motivos, tais como a dependência econômica 

ou a pressão normativa de gênero. Pois é “ele que, verdadeiramente, impede que se rompa 

com o círculo da violência, e que se adie a denúncia dia após dia devido ao receio de 

desencadear reações ainda mais violentas, com consequências nefastas para a mulher e seus 

filhos/as” (STECANELA & FERREIRA, 2011, p. 94). 

A postura de não lutarem pela condenação dos agressores, segundo Izumino (2004), 

demonstra a ausência do exercício do poder das mulheres nas relações de violência. Dessa 

forma, acabam em certa medida “pactuando” com esses modelos de dominação, porque 

interiorizam os valores culturais machistas que toleram a violência dos homens contra as 

mulheres e assumem a posição submissa nessa situação. 

Simone tomava uma posição naturalizada sobre os episódios de violência perpetrados 

pelo seu namorado policial, silenciava-se socialmente. Relata que após o episódio mais grave 

de ameaça de morte com arma de fogo, 15 dias depois do término do relacionamento em 

agosto de 2012, não procurou nenhum tipo de ajuda, o recurso da polícia. Dessa forma, não 

                                                             
48 Esses aspectos estão descritos no subcapítulo (3.2) anterior. 
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obteve respostas institucionais: “Porque eu não via como uma forma grave. Eu não via, não 

via, não enxergava isso de jeito nenhum” (Simone). 

Em sua narrativa, Simone expressa que estava imersa num relacionamento violento e 

não conseguia enxergá-lo como um problema social, analisava-o em termos individuais e 

como se fosse natural, mantendo-o na esfera privada. Desse modo, como as demais, Sol, Sofia 

e Ana, Simone não se encorajou a denunciar a violência, até porque de alguma forma 

permaneceria na relação simbolicamente após o seu rompimento. Para a compreensão dessa 

questão, o grupo pesquisado (exceto Cristina) revela que o sentimento de medo e o não 

reconhecimento da violência foram fatores inibidores que se manifestaram no plano 

psicológico, que estabeleceram a ordem de gênero (estrutural), a construção social da 

feminilidade, que destina o lugar social resignado, acrítico e tradicional imposto para as 

mulheres. Assim, na época, não tomaram a decisão de legitimar seus direitos e se 

empoderarem ao criminalizar os ex-companheiros no âmbito jurídico-institucional. 

De acordo com Izumino (2004), o ato de ir à delegacia relatar os problemas e os casos 

de violência não é uma tarefa fácil, mas indica que as mulheres reconhecem esse espaço como 

aquele em que podem exercer o poder, marcando a passagem do problema do espaço privado 

para o público. A autora pontua que devemos considerar também que as delegacias não se 

constituem em espaço privilegiado de obtenção de discursos de direitos, uma vez que a 

abordagem policial focaliza mais a assistência do que a garantia da cidadania. A mulher que 

busca a delegacia, segundo a autora: 

expressa vários dos anseios do movimento feminista: busca a liberdade de ir e vir, 

autodeterminação, o desejo de uma vida sem violência e o domínio sobre o próprio 
corpo. Todos estes aspectos, contudo, passam por leitura muito particular. A 

inadequação das respostas da Justiça deve-se assim ao fato de que ali não é o espaço 

para a conquista desses direitos (IZUMINO, 2004, p.14).  

No relato de Sol, pode-se perceber que os movimentos de perpetuação do lugar e da 

ordem de gênero para a mulher foram (re)produzidos pelo seu agressor e “possivelmente” 

pelos próprios aparatos sociais/institucionais que reforçam a ideologia de gênero, da 

feminilidade: 

Então, eu não fui à delegacia, eu não quis até porque foi o processo, como eu te 

disse, não terminei de imediato, tinha medo dele fazer alguma coisa. Inclusive, ele 

falava “ah, você vai à polícia, você acha que policial vai fazer alguma coisa? Você 

sabe que policial vai é falar: “tem é que fazer isso mesmo”. Ele falou exatamente 
assim, que o policial ia falar que ele estava certo porque a mulher estava traindo ele, 

estava no direito. Então ele me fazia, tentava me manipular para eu não ir à polícia. 

(Sol). 
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 Diante desses contextos, após a situação de violência, Sol não encontrou força e apoio 

para seguir com uma denúncia na delegacia. Se caso tivesse encontrado na época, ela teria 

denunciado e exposto a violência, mas, como não tinha apoio social e nem familiar, ela não 

fez nada por medo de sair mais prejudicada ainda e recebeu ameaças psicológicas do agressor, 

que se pautava sempre nos seus privilégios de pertencer a uma família rica e elitizada para 

ameaçá-la. Isso significa que sair de um relacionamento abusivo não é só uma questão de 

força de vontade e de autoconhecimento da mulher para surtir efeito na ruptura desse 

problema que está associado também às condições estruturais da sociedade. É preciso ter 

apoio e ajuda de familiares, amigos/as, acesso integral as políticas públicas e a rede de apoio 

do Estado: 

Eu tinha medo. Acho que como eu não tinha apoio da minha família eu sempre 
achava que seria meio complicado eu trazer isso à tona, ia expor ele também, não só 

o que ele expôs. Assim, expor ele, ia me expor mais, porque quando no meu 

raciocínio, claro que, quando eu expor ele, ele vai querer acabar comigo. E quando 

ele acabar comigo eu não vou ter apoio nenhum. Então, eu fiquei sentindo que se eu 

fizesse isso seria mais difícil eu superar. Porque eu já vi que isso aconteceu com 

outras pessoas que eu conheço, de querer difamar e tudo. Assim, uma coisa que eu 

sempre já tinha reparado é que, tipo, às vezes sempre quando acontece alguma coisa 

as pessoas sempre desconfiam da mulher. Aí eu ia ficar como “a louca que tá 
acusando ele”, sabe, ele tem dinheiro para um advogado. Então, é aquelas coisas, eu 

já vi casos na faculdade disso. Todo mundo apoia o cara e a mulher é..., a louca e tal. 

Então, eu vi que se isso acontecesse eu poderia acabar mais prejudicada ainda. 

Assim, acho que um ponto fundamental é que eu não tinha apoio familiar, então isso 

foi muito difícil [...]. Eu tinha uma certa desconfiança às vezes em confiar em 

alguém e confiar nesse alguém e ser pior também. Amigas, algumas eu fui falando 

com o tempo o que aconteceu. Algumas eu falei, com uma amiga mais de imediato 

com o tempo eu fui falando mais sobre isso. Acho que também falei, chegou num 

momento que eu não falava, me fechei muito, evitei sair de casa, foi com o tempo 

que eu voltei para a faculdade e tudo... (Sol). 

Nessa dificuldade de se desconstruir a ruptura, Sol revela que a violência contra as 

mulheres tem custos e na época não tinha condições financeiras para pagar um/a advogado/a, 

porque o Estado não abarca e não provê esses custos provenientes da denúncia. 

Sofia, que, depois do divórcio no ano de 2013, fazia a ponte entre o filho e o pai, se 

determina a não invisibilizar mais qualquer tipo de violência do ex-marido contra si e 

procurar ajuda caso haja recorrência. Tal fato aconteceu. Ela relata que um dia quando todos 

estavam no carro o seu ex-marido decidiu fazer um racha. Ela se apavorou e fez um sinal para 

o motorista do outro carro parar, considerando que, “desrespeitei a masculinidade dele [ex-

marido] porque queria um racha com o cara”. Assim, ele desferiu um tapa nela na frente do 

filho. Sofia tomou a decisão de contar aos pais sobre a agressão. Seu pai a orientou a fazer a 

denúncia na delegacia. Descobriu, no entanto, que precisava de testemunhas, e, como o filho 

era menor de idade, recorreu aos pais, que não a ajudaram, não foram à delegacia. Por esse 
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motivo, não o processou judicialmente porque não teve como abrir o inquérito policial por 

falta de testemunhas. Ela descreve ainda o mal treinamento, sobre a questão de gênero, dos 

profissionais da delegacia da mulher no atendimento de sua queixa: 

Infelizmente a gente vê dia a dia notícia que por mais que essa lei (Maria da Penha) 
tenha ajudado muito as mulheres, efetivamente ela não está atingindo. Ela não está 

tendo um efeito porque eu vou lá e denuncio o meu ex-marido que ele me bateu, 

primeiro a morosidade dela com o caso do... eu sei que teve umas reformulações 

agora, que não é a própria mulher que tem que denunciar pode ser outro, mas 

mesmo assim eu fui lá e denuncie. Ele me bateu, eu não estava com a cara 

rebentada, mas a delegada não tinha que falar isso para mim como ela falou para que 

– “foi só um tapinha, não foi só um tapinha”. [...]. Realmente foi um tapa, foi um 

tapa que acho que acertou a minha mão. [...] Acho que acertou a minha mão e minha 

mão inchou um pouco, mas foi assim, acertou a veia realmente, realmente eu não 

estava, não foi como das outras vezes que eu fiquei com uma faca, não foi das outras 

vezes que eu fiquei trancada vendo o meu filho chorar, não foi das outras vezes que 
eu apanhei para que o meu filho não apanhasse, não foi das outras vezes que meu 

filho falou assim “mamãe vamos nos trancar no quarto que o papai chegou e eu não 

quero ficar perto do papai”. Não foi traumatizante como foi antes, mas aquele 

momento para mim era importante, aquela denúncia era o sinal de basta que me foi 

impedido e eu fico pensando se eu... Aí vamos falar aquela coisa bem socióloga, eu 

mulher branca, classe média, imagina aquela mulher negra ali que não tem 

educação, não tem educação formal, não estudou, não tem conhecimentos dos 

direitos dela que está apanhando, imagina ela aqui, tem mil filhos para cuidar tem 

que trabalhar imagina ela... e outra, ok, fiz a denúncia não adiantou nada se alguém 

não fosse lá testemunhar. [...] Aí vai rolar o processo, até que chega o documento 

que proíba o cara de ficar perto da mulher, ok, o documento chegou o cara não pode 
e aí o cara está aqui na minha casa amarrando a minha mão e aí de fato ele está 

funcionando depois que a mulher morre, mas antes não e deveria era evitar. Porque 

uma coisa eu te falo, eu tenho medo, uma das coisas que eu nunca namorei 

ninguém... (Sofia). 

A confrontação com o agressor de Sofia levou a decisão de realizar a primeira 

denúncia formal na delegacia, processo que constituiu outra forma de violência contra ela. A 

falta de atendimento/acolhimento e respeito revela a reprodução e a banalização da violência 

contra as mulheres por parte de quem deveria combatê-la, protegendo e resguardando os 

direitos das mulheres nessa situação.  

Diante de tal situação, muitas mulheres não consideram as delegacias da mulher como 

política pública de proteção e garantia de direitos que contribuem para o seu empoderamento, 

dada a forma como essas políticas são executadas pelo Estado, além da ausência de cursos de 

capacitação que trabalhem teoricamente os conceitos de gênero, poder, violência, opressão e 

resistência, que implicariam na prática profissional, melhorando o atendimento e a orientação 

dessas mulheres. Entretanto, a percepção das mulheres sobre esse serviço público é de que ali 

não seja possível, em muitos casos, como desejam, encontrar mecanismos para o 

empoderamento nessas relações desiguais de poder. 
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 Ao tecer uma reflexão em conjunto das narrativas de Sol, Sofia e Ana, percebo que 

alguns dos motivos justificados para a não denúncia, como medo na época (e que ainda 

perduram em Sol e Sofia), talvez estejam ligados a situação de vulnerabilidade e de ameaça
49

 

decorrente dos graves episódios de violência física vivenciados por elas. Portanto, como se 

encontravam nessas situações ,‘resistiram’ em denunciar seus agressores. 

O possível risco de morte pode explicar porque muitas mulheres, embora estejam 

supostamente mais protegidas pela lei nos dias hoje, não exercem o seu poder na relação, por 

saberem que a ruptura do ciclo da violência através da denúncia pública pode resultar em suas 

próprias mortes. Tal percepção de ‘naturalidade’ sobre o feminicídio como risco real de 

acontecer (e o mais grave) é corroborada pela sociedade também, como informa a pesquisa 

“Percepção da Sociedade sobre Violência e Assassinatos de Mulheres” (Data 

Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013): 85% das/os entrevistadas/os acham que as mulheres 

que denunciam seus parceiros ou ex quando agredidas correm mais risco de serem 

assassinadas. Porém, o silêncio tampouco é apontado como um caminho seguro: para 92%, 

quando as agressões contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, podem terminar 

em assassinato. Ainda na mesma pesquisa, 75% das pessoas acreditam que a mulher deva 

procurar a delegacia da mulher em caso de violência pelo parceiro e 97% das/os 

entrevistadas/os apontaram a delegacia da mulher e/ou a polícia como o serviço de 

atendimento mais conhecido e que deve ser procurado pela mulher em situação de violência. 

Entretanto, apesar da consciência da existência da esfera da justiça e dos seus direitos, 

as razões que justificam a passividade das mulheres frente ao problema da violência – como 

mencionado – suscitam algumas reflexões e problematizações devido a sua complexidade. 

Pois, em alguns casos lidos e divulgados em jornais, revistas e nas redes sociais sobre esse 

tema, a violência não termina com a denúncia apenas, visto que algumas das mulheres que 

denunciaram seus companheiros acabaram sendo assassinadas logo após a apresentação da 

queixa
50

 ou da ação da medida protetiva assinada pelo juiz/a visando evitar o feminicídio. 

Para que essas medidas de proteção à integridade e a defesa da mulher se concretizem, devem 

                                                             
49A denúncia permite divulgar a situação da mulher, porém, para alguns agressores ela é percebida como 

“traição” ou ruptura da relação de dominação que supunha a obediência/submissão e subserviência como 

condições da mulher. Perante essa rejeição da relação por parte da mulher, dessa ruptura, os homens, muitas 

vezes, têm reações imprevisíveis, podendo intensificar as violências e intimidações, “agora também ativadas por 

um sentimento de vingança e de descontrole” (STECANELA & FERREIRA, 2011, p. 95). 
50A ex-ministra Eleonora Menicucci da extinta Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) no artigo da Carta 

Capital (BONIS, 2015) critica a estrutura do Estado de São Pauloque deixa muitas lacunas nas redes de proteção 

à mulher. Os serviços nas delegacias das mulheres do Estado estão abandonados, precarizados e sem estrutura 

para o atendimento às queixas das mulheres. Ela destaca que a “mulher denuncia e os serviços, na maioria das 

vezes, por falta de pessoal ou treinamento, não dão atenção àquela queixa. Dois ou três dias depois, elas 

aparecem assassinadas.” 
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ser acionadas em conjunto com as medidas de coação e de punição criminal do agressor o 

mais rápido possível.  

Como mencionado, Cristina se diferencia das demais, pelo fato de que ela é a única do 

grupo pesquisado que denunciou esse problema político e social sofrido. Mesmo diante da 

dor, ela concentrou-se em si mesma, e depois de recuperada em Goiânia, presta depoimento 

sobre a violência, dando início ao processo judicial do crime cometido: 

O inquérito policial foi transferido para Goiânia, aí eu pude prestar depoimento 
porque sem o meu depoimento o inquérito não andava. Foi quando eu prestei 

depoimento e aí voltou para Curitiba. E a prisão dele foi decretada aí, porque ele 

assumiu no depoimento dele que ele tavasob forte depressão emocional e tentou, 

jogou álcool e fogo na namorada. Foi quando foi decretada a prisão, ele nunca foi 

preso. Aí o inquérito policial se encerrou e foi para a justiça comum, houve um 

acordo do advogado dele com o tribunal de que ele apresentaria o réu, que a justiça 

tem interesse para andar o processo, mas com a revogação da prisão dele... Então ele 

foi para o tribunal e prestou depoimento e a prisão foi revogada. Isso para mim foi 
revoltante, porque eu achava que o processo ia andar e que ele seria julgado, 

condenado, simples assim. Aí eu fui entender que não, que era uma coisa muito 

maior, que eu precisava de opinião pública, que eu precisava da imprensa, que eu 

precisava de mídia, que eu precisava de gente do meu lado. (Cristina). 

Como o agressor não foi preso e diante dessa resposta institucional, Cristina se revolta, 

percebe o quanto a trama da violência é complexa e a necessidade de tratá-la em suas 

múltiplas determinações sociais, culturais e políticas. Desse modo, iniciou uma 

movimentação política na época, acionando grupos de mulheres, imprensa etc.: 

Aí que eu comecei, movimento de mulheres... as delegacias das mulheres surgiram 

naquela época, conselho municipal da mulher, conselho estadual, a secretaria 

nacional da mulher que era, conselho nacional da mulher presidido pela Jaqueline 
Pitanguy. Então, eu comecei a percorrer o Brasil inteiro fazendo palestra, 

conversando sobre o assunto, debatendo. E nós conseguimos chegar ao Nikki Lauda 

que era um piloto de Fórmula 1 que tinha vivenciado um acidente gravíssimo de 

automobilístico. O Nikki Lauda me convidou para ir para Viena e eu fui para Viena, 

conheci o Nikki Lauda, fiz um atendimento médico lá, o médico ficou encantado 

com a minha recuperação, fez muitos elogios. E nisso eu tive, assim, a medir do 

mundo né, eu fiz o six mininutes nos Estados Unidos que é um programa bem 

importante. Fiz vários episódios do Fantástico, fiz Globo Repórter, Mulheres em 

revista, eu fui em vários programas e em vários debates também sobre pena de 

morte porque muita gente me colocava como favorável a pena de morte, eu nunca 

fui. Eu acho que morte não resolve vida. Eu não sou do dente por dente, eu acho que 

não é por aí. (Cristina). 

Cristina fez uma mobilização social para sensibilizar o júri. O julgamento judicial do 

seu agressor ocorreu em janeiro de 1989, ou seja, três anos depois do episódio de violência 

mais grave. O inquérito foi parar no tribunal singular e, depois de finalizado, foi considerado 

tentativa de homicídio qualificado, subindo, então, para o tribunal do júri. 
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Com o despacho feito pelo tribunal do júri do Paraná, o delegado da vigilância e 

captura, Fernando Sabagui, que era pai de uma aluna de Cristina, foi até a sua casa e falou 

“olha eu tenho que prender até essa noite, porque de manhã todo mundo vai saber e ele vai 

fugir”.  A argumentação para a prisão dele continha esse aspecto, que, sabendo que ele já era 

pré-condenado, ele poderia fugir, porque tinha recursos financeiros. O delegado conseguiu 

prendê-lo nessa madrugada. Ele ficou dois anos no presídio especial, porque era portador de 

diploma (preso no quartel da corporação dos bombeiros). Cristina relata um acontecimento 

importante, que era para ele ter ido para o hospital militar do Paraná, porém as mulheres do 

hospital não aceitaram, fizeram uma manifestação, abraçaram o hospital e gritaram que, se 

acaso ele entrasse, elas sairiam. Depois de dois anos em reclusão, aconteceu o tribunal do júri, 

no qual ele não teve nenhuma testemunha de defesa. Cristina descreve em detalhes como foi o 

julgamento: 

hoje, é o feminicídio, todo crime contra a mulher é de 12 a 30 anos de prisão. Mas 

naquela época eram só os crimes hediondos e cruel. Então, no meu caso era um 

crime hediondo e cruel porque usou álcool e fogo. Então a pena ia de 12 a 30 anos. 
O cálculo de todos os grandes juristas na época era que ele seria condenado a 12 

anos e você pela matemática jurídica, você cumpriu um terço só da pena, que seria 

os dois anos que ele ficou no corpo de bombeiros. Então ele sairia livre. Então você 

imagina a revolta. Eu falei não, não tem problema, se isso acontecer eu fiz tudo, eu 

caminhei por todos os degraus da justiça, eu fiz o caminho. Eu até brinquei com o 

meu advogado “se ele sair de lá livre aí eu vou matá-lo e o senhor vai me defender e 

eu não vou ficar nenhum dia presa”. Aí ele, “Mas esse é o meu medo”. “Então tenha 

bastante medo. Tenha bastante medo mesmo porque é isso que vai acontecer”. Mas 

contrariou todas as previsões jurídicas, ele foi condenado a 21 anos e como ele era 

réu primário e tinha bons antecedentes caiu para quatorze. Mas era uma coisa que 

nunca tinha acontecido no Brasil. Primeiro subir para o tribunal do júri com vítima 
viva, normalmente se resolve no júri singular e condena por lesões corporais graves, 

não foi uma tentativa de homicídio, foi lesões corporais graves. Se o juiz concluir 

que é uma tentativa de homicídio ou um homicídio qualificado o juiz não tem poder 

de julgar, tem que subir para o tribunal do júri. Toda tentativa de homicídio ou 

homicídio consumado tem que subir. Então, o júri são sete jurados que vão dizer se 

ele é culpado ou se ele é inocente e o juiz vai fazer a matemática lá, são vários itens 

que o jurado vai julgar. E foi condenado no tribunal do júri. [...] crime contra a 

mulher, contra homem, se for branco e rico vai tudo para o júri. Então, é assim, 

crime praticado contra a mulher com vítima-viva, porque o caso da Ângela Diniz, 

por exemplo, que é aquela de Minas Gerais, ele foi para o tribunal do júri, mas ela 

foi assassinada. Então, vários casos que subiram para o tribunal, a vítima foi 

assassinada e eu sobrevivi. Então isso é muito raro, uma tentativa de homicídio que 
seja qualificada como tentativa de homicídio. Porque muito das tentativas de 

homicídio que a vítima sobrevive eles são julgados como lesão corporal grave. 

(Cristina). 

Então, foi e continua sendo um marco o seu processo, utilizado ainda como 

jurisprudência tanto na questão criminal quanto na questão cível, porque nessa última ele foi 

condenado a pagar indenização pelo tempo não trabalhado de Cristina, a ressarci-la. Mesmo 

que nunca a tenha pagado, ele foi condenado também na área cível, sendo a primeira vez no 



71 
 

 

Brasil que um réu foi condenado a pagar pelo tempo não trabalhado da “vítima”. O seu caso 

serviu de jurisprudência tanto criminal como cível para a escrita da lei Maria da Penha. 

Segundo Cristina: 

ele foi [o seu caso] usado porque a lei Maria da Penha foi um castigo que o Brasil 
recebeu da OEA e o Brasil tinha 4 anos para escrever uma lei que protegesse a 

mulher.  Então nisso, várias mulheres do Brasil inteiro foram chamadas para fazer 

parte da construção dessa lei. E o meu caso foi usado como referência, como base 

em vários itens para a construção da lei. E o grande diferencial da lei é a tipificação, 

o crime não só físico, não só agressão física mais sexual, patrimonial, assédio moral 

e psicológico. [...] Tipificou né, isso foi um grande avanço, hoje as medidas 

protetivas com o afastamento do agressor por monitoramente automático, isso 

também ajuda muito, né. Aqui em Goiás é só o advogado ou o juiz pedir o 

monitoramento por pulseira eletrônica, isso também favorece muito a não 

aproximação do agressor. Porque já é comprovado que a maioria das mulheres que 

são assassinadas o réu tá sob as medidas protetivas. (Cristina).  

Cristina percebe-se como sujeito de direitos porque o seu processo judicial e de 

empoderamento foi até o fim. Portanto, a mobilização da sua voz saiu do espaço privado e 

produziu ecos na cena pública em todo o Brasil, tendo efeito multiplicador no sistema social 

mais amplo. Sua história propiciou a visibilidade da violência contra as mulheres, ao mesmo 

tempo a sua trajetória individual sintetiza tantas outras que permeiam o social, contendo, 

sempre, a experiência de outras mulheres, e esta experiência vem sendo transmitida 

oralmente, por gestos, olhares e narrativas (MENEGHEL et al, 2004). 

 Pode-se dizer que o seu exemplo é representativo de inúmeras outras, porque demarca 

a existência de várias histórias que são narradas e apropriadas no cotidiano por mim enquanto 

pesquisadora, além daquelas que são desconhecidas. Seu relato de vida é carregado de 

marcas, cicatrizes, fluxos de emoções/afetos, conflitos, e de muitas resistências – com as quais 

ultrapassou o limiar do evento da denúncia, diferente das quatro mulheres entrevistadas, pois 

conseguiu oficializar a sua dor através da criminalização do agressor –, que expressam a 

construção de novos modos de ser e existir no mundo, de maneira emancipadora. 
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CAPÍTULO 4 

4.0 Tentativas de ressignificação pós-situação de violência 

4.1 Traumas e medos: a marca que a violência imprime na subjetividade 

Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos 

uma história a seu respeito. 

Karen Blixen sob o pseudônimo IsakDinese. 

 

 Segundo Debert e Gregori (2008), a situação de violência contra as mulheres no Brasil 

reverbera na construção sociocultural de posições de gênero enraizadas nas identidades e 

condutas que marcam o lugar do sujeito na cultura, tornando-se padrões legitimados 

socialmente. Susan Bordo (1997) elucida a concepção do corpo feminino como dócil, como 

lugar de domínio e de controle social, superfície marcada e estruturada por formas históricas 

predominantes, como a individualidade, o desejo, a masculinidade e a feminilidade, na qual a 

normatividade compulsória à ordem cultural é inscrita: 

O corpo não é apenas um texto da cultura. É também, como sustentam o antropólogo 

Pierre Bourdieu e o filósofo Michel Foucault, entre outros, um lugar prático direto 
de controle social. De forma banal, através das maneiras à mesa e dos hábitos de 

higiene, de rotinas, normas e práticas aparentemente triviais, convertidas em 

atividades automáticas e habituais, a cultura "se faz corpo", como coloca Bourdieu. 

[...] Nossos princípios políticos conscientes, nossos engajamentos sociais, nossos 

esforços de mudança podem ser solapados e traídos pela vida de nossos corpos — 

não o corpo instintivo e desejante concebido por Platão, Santo Agostinho e Freud, 

mas o corpo dócil e regulado, colocado a serviço das normas da vida cultural e 

habituado às mesmas. [...] os corpos femininos tornam-se o que Foucault chama de 

"corpos dóceis": aqueles cujas forças e energias estão habituadas ao controle 

externo, à sujeição, à transformação e ao "aperfeiçoamento". (BORDO, 1997, p.19-

20). 

 No entanto, é preciso desvendar essa realidade dita “natural” e compreender que o 

comportamento violento é uma característica engendrada pela sociedade e, como tal, deve ser 

reconhecida e combatida. Teoricamente, o pensamento de Judith Butler, na obra Mecanismos 

psíquicos del poder (2001), contribuiu para análise e entendimento do processo e da 

experiência da violência, da sujeição e da agência, do luto/melancolia e do engajamento/poder 

para a reapropriação da vida. 

Para Butler (2003), o sujeito é construído discursivamente em contextos políticos 

específicos como efeito das relações de poder que o diferencia e o sujeita a hierarquias de 

poder, a padrões hegemônicos normativos de sexo/gênero/desejo/corpo. No entanto, ao 

mesmo tempo, dado o caráter ambivalente de sua constituição, possui potencial subversivo 

para modificar esses contextos, a si mesmo, ressignificando as normas sociais em função dos 
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seus interesses e desejos, de ter uma vida habitável (BUTLER, 2001). Portanto, a autora se 

preocupa com o sujeito tecido/amarrado em estruturas de poder sexuadas e generificadas. Tal 

perspectiva recupera uma dimensão importante para a análise dessas histórias de vida 

focalizadas porque parte do princípio de que historicamente a constituição do sujeito se deu 

através da dependência das formas predominantes de discurso, sendo interpelado 

constantemente por normas num determinado contexto social e político particular. Dessa 

maneira, voltando a um dos seus argumentos, o sujeito se forma, “torna-se sujeito” no 

processo de sujeição (através das experiências de assujeitamento, de violência, opressões), 

que corresponde aos modos de subjetivação produzidos por meio de contínuos processos de 

interação sociocultural com outros sujeitos, e também com os sistemas culturais e de signos. 

Foram muitos os tipos de violência relatados por Cristina, Ana, Simone, Sol e Sofia, e 

não foram sempre iguais, por se apresentarem de modos variados, em contextos e 

circunstâncias específicas. Mas há aspectos comuns a todas e outros nem tanto. Os efeitos 

negativos da violência, todavia, ainda repercutem em suas vidas, e também em toda a 

sociedade. Suas histórias de vida não são únicas, são histórias de muitas sobreviventes dessa 

violência sexista e misógina, pois ser sobrevivente
51

 já é um indicador positivo, já que o 

feminicídio é o fim da linha da violência contra as mulheres. Portanto, cada mulher com sua 

diferença, subjetividade e singularidade que partilhou e colaborou com a pesquisa com suas 

experiências, dores, feridas abertas, traumas, medos, força e resistência recorreu ao 

mecanismo do “bom uso das feridas da memória” (RICOEUR, 2005, p. 2) para relatar e se 

posicionar frente à situação de violência vivenciada. 

Cristina traduz a violência contra as mulheres numa questão de gênero pela condição e 

o lugar social que a mulher é subjugada, objetificada pela sociedade, “a questão da violência 

contra a mulher é uma violência coletiva, é uma violência de gênero, não sou eu Cristina, sou 

eu mulher, porque se eu fosse homem isso não teria me acontecido”.  

As diferenças entre os sexos são tratadas como desigualdades, o que fortalece a 

discriminação, violência e o controle social dos corpos femininos. Segundo Cristina, mesmo 

diante dos danos físicos das sequelas da violência, é possível romper barreiras estéticas 

impostas pela sociedade, questionar a teia da formação cultural que impõem atribuições 

socioculturais e estéticas “imputáveis” ao corpo das mulheres: 

                                                             
51As mulheres em situação de violência necessitam em princípio, terem suas experiências validadas e serem 

reconhecidas como sujeitos autônomos pelos profissionais da saúde, porque são sobreviventes, o que implica o 

reconhecimento do poder da mulher e das buscas de alternativas para o problema (GROSSI, 1996). 
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É muito difícil fisicamente. O trauma é muito pesado, que é a queimadura, o risco de 
morte é um risco real. As dificuldades na recuperação, na reabilitação, as sequelas 

físicas, emocionais, sociais, porque você passa a ser uma pessoa portadora de 

cicatrizes, você foge de um padrão que a sociedade estabelece. Então, tudo isso dá 

muita dificuldade em romper essas barreiras, e se olhar no espelho e se aceitar, não 

são coisas muito simples, mas são coisas possíveis. (Cristina). 

 O olhar do outro/a sobre suas queimaduras era algo novo e uma dificuldade para ela, 

porque algumas pessoas conhecidas quando a viam passavam mal, desmaiavam, choravam 

por conta das suas queimaduras. Como Cristina fez uma nova faculdade, de Fisioterapia em 

1989 e conheceu novas pessoas já na condição de portadora de queimadura, então, o 

estranhamento não foi significativo para ela, porque não houve o antes e o depois da 

queimadura: 

A minha vida fisicamente mudou completamente, porque eu era recém-formada em 
Educação Física, as pessoas que iam me visitar passavam mal, desmaiavam, 

choravam.Então eu fiz vestibular e entrei numa nova faculdade com gente que me 

conheceu ali. Me conheceu já com essa realidade da queimadura, da sequela e com 

melhoras. Eu ia só melhorando, porque eu ainda usava roupa compressiva, depois 

isso tudo foi melhorando. (Cristina). 

 Sobre as marcas de queimadura em seu corpo, elas acabam blindando-a contra pessoas 

que não queiram ter de fato um relacionamento verdadeiro de amizade ou afetivo-íntimo com 

ela: 

Você fica mais seletivo, aliás, a própria queimadura cria uma barreira. Porque não é 
todo mundo que se aproxima de alguém com cicatrizes, como não é todo mundo que 

se aproxima de alguém gordo, de alguém negro. Isso acaba sendo um filtro né. As 

pessoas que se aproximam de você e que se estabelece um relacionamento amoroso 

ela já não tem essa dificuldade, isso não é uma barreira para ela. Ela te vê, claro que 
ela te acha bem, te acha bonita, mas assim, a marca física não é sinônimo de ser feio, 

é um impedimento. Então isso acaba criando um filtro, não tenho dúvida, até amigos 

né. A pessoa tá interessada em você, na sua companhia, não na sua imagem. Mas 

hoje, ainda mais nessa época de self, de celular, a pessoa quer fotografar ao lado de 

alguém que esteticamente seja bem avaliado. (Cristina). 

 O relato de Ana descreve as consequências psicológicas negativas da violência que 

ainda repercutem em alguns aspectos nas suas relações sociais e no modo de se socializar; que 

ainda estão inconscientemente introjetadas em sua pessoa, marcas invisíveis que influenciam 

o seu comportamento: 

até com os meus próprios amigos eu mudei o jeito de agir, dependendo do jeito 

como falam comigo eu já fico com medo ou já penso alguma coisa. 
Mas aquilo internamente em mim ele tem muito, não é poder, mas ele mexe comigo 

de uma forma inconsciente, ele mexe com as minhas atitudes de uma forma 

inconsciente. (...) Por exemplo, eu não consigo mais me socializar como me 

socializava antigamente, eu tenho medo... medo. Para ele eu tinha que falar mentira 

o tempo inteiro, o que eu estava fazendo porque senão ele me xingava um monte de 

coisa. (Ana). 
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As consequências da violência em Ana são de ordem psicológica, ou seja, traz danos à 

sua qualidade de vida, à autoestima e ao seu desenvolvimento enquanto pessoa. Ana revela 

que tem pesadelo com o ex-companheiro (esse mesmo relato foi feito por Simone). 

 O relato de Sol do trauma decorrente da violência vivenciada é também de ordem 

psicológica. Como ficou na época (2013) com vestígios corporais do estrangulamento, isso a 

deixou muito assustada porque é um tipo de violência que não se esconde publicamente. Em 

seu relato, evidencia o estigma da violência e a injustiça de ter o seu corpo com vestígios da 

discriminação do seu gênero que perpassa a norma de gênero na qual se constitui e é 

constituída como sujeito no mundo. Na sua descrição de que é possível superar o contexto da 

violência, e apesar de estar mais resistente, fica sempre um trauma, um medo de que aquilo 

novamente venha a lhe acontecer: 

Mas acho que hoje, hoje estou mais resistente, eu me sinto mais resistente em 
relação a isso. Claro que eu ainda tenho medo disso acontecer porque eu acho que 

não seja impossível, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Essas coisas de 

relacionamento são muito complicadas. Igual eu falei, você nunca sabe até que 

ponto você está cedendo. Nunca parei para refletir sobre isso. (Sol). 

 Sol ainda tem medo de encontrar o ex-namorado e acredita que esse sentimento é 

consequência das violências psicológicas, ameaças, perseguições, que produziram um trauma. 

Por isso, ela evita ir a lugares que eles frequentaram quando namorados ou a eventos de 

amigos/as em comum: 

consequência psicológica eu ainda tenho, eu acho que é um trauma, é... fisicamente 

eu acho que eu não tenho nenhum trauma assim, físico mesmo, porque como foi 
hematoma foi artificial. Não deu tanto problema assim. Foi muito mais psicológica, 

e meio ruim. Eu tenho medo de encontrar ele... evito lugares, por exemplo, teve um 

casamento de uma amiga nossa eu não fui porque eu sabia que ele iria. Eu sempre... 

eu deixei de frequentar lugares por conta dele. Então eu tenho medo de encontrar 

ele, isso eu tenho. Porque, inclusive, ele ficou me perseguindo, porque ele ficou me 

perguntando a onde eu ia prestar o mestrado. [...] Eu ainda tenho medo de encontrar 

ele, realmente, apesar de ter uma superação, mas o medo de encontrar ele ainda 

continuou, sei lá, a pessoa quis me matar, eu não vou... (Sol). 

No caso de Simone, as consequências psicológicas também são descritas como formas 

de violência que ainda a sujeitam mesmo depois do término de três anos e meio da relação. 

Ela foi acusada por pessoas próximas pelo término do relacionamento, porque o seu 

namorado na época ficou deficiente por conta de um acidente de trabalho. Como ela não se 

sentiu limitada mais à relação, porque ele tinha terminado com ela e estava livre, solteira, deu 

continuidade a sua vida, o que moralmente foi invalidado por amigos/as e familiares e isso 

acabou afetando a sua subjetividade: “fiquei a vilã da história para todo mundo”. 
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Diante desses fatos, Simone relata que desde o ano de 2015 se sente perturbada em 

relação a ele. Tudo que lhe acontece de negativo na vida faz com que ela tenha pesadelos com 

ele. Sob sua perspectiva, as coisas negativas vividas por ela fazem lembrá-lo: 

Por exemplo, se qualquer coisa que tiver dando errado comigo, qualquer coisa, se 
tiver com problema eu tenho pesadelo com ele, não tem nada a ver com ele 

teoricamente. Mas hoje se eu tiver ruim, ah ficou doente e tá com coisa acontecendo 

em casa ou se eu brigo com o meu namorado atual, qualquer coisa que tiver dando 

errado, eu tenho pesadelo com ele, ele aparece. [...] Para saber que algo tá dando 

errado (risos) porque tá lembrando dele é porque tá errado. (Simone). 

Há também as consequências que a violência trouxe para a vida social e econômica de 

Simone. Até a data da entrevista, ela pagava 700 reais por mês de um empréstimo consignado 

na sua folha, que ela fez para o namorado na época. Depois do término, ela pediu a ele, via e-

mail, que pagasse os empréstimos e, como justificativa para não pagar, o ex-namorado disse 

que não tinha uma “situação de vida boa”, bolsa de pesquisa como Simone e não tinha como 

custear o empréstimo. Com tantas contas para pagar, ela teve que arrumar um novo emprego, 

que a fez ter problemas de saúde por conta do nervosismo de ter vivenciado tal situação de 

violência. Simone não conseguia fazer os movimentos da boca, chegando a ser internada um 

tempo por conta dos efeitos da violência sobre o seu corpo.  Ela percebeu que a sua relação 

com o ex-namorado a modificou existencialmente, seus valores e crença nas pessoas, na 

humanidade, “ele quase me destruiu, tomou o meu sorriso, ele tirou muita coisa de mim”:  

O que eu era antes da “situação de violência” eu não sou hoje, nunca vou ser. Lógico 
que esse processo e com todas as relações que a gente passa né. Relações das mais 

variadas, de amizade, de estudo, de formação, de namoro, de ficante, o caralho..., as 

relações nos transformam. Mas eu acho que ele tirou assim, muito do que eu tinha 

de ingenuidade, muito que eu tinha de fé nas coisas, nas pessoas, no que eu tinha de 

certa forma de devoção, de entrega e de sorriso... ele tirou, destruiu. Eu sinto que ele 

tomou o meu sorriso para sempre, daquela forma não volta. (Simone). 

A partir desse depoimento, posso entender que Simone divide sua vida entre um antes 

e um depois. A percepção sobre si mesma sintetiza a sua constituição enquanto sujeito que se 

modifica ao longo da história com o contato com o feminismo através da sua participação em 

um curso de formação feminista em Goiânia. 

Em relação à existência da manifestação do estupro conjugal contra as entrevistadas, 

duas relataram terem sofrido – Simone e Sofia – essa prática violenta socialmente legitimada, 

que se desdobrou em sérias consequências para a saúde psíquica e física e a vida emocional e 

sexual delas. Simone expressa que fingia dormir às vezes para que o seu corpo não fosse 

invadido, sendo o agressor seu companheiro, não compreendia que o ato sexual forçado era 
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uma forma de violência, mas que, ao ser obrigada a ter relações sexuais sem o seu 

consentimento, aquilo lhe causava sentimentos de repulsa e nojo, tomando aversão ao sexo: 

E aí, isso foi difícil né, para superar depois porque eu tomei aversão ao sexo. Fiquei 
um tempo sem conseguir nada, não conseguia, não tinha vontade, eu não... Para mim 

isso representava a parte ruim do relacionamento, quando eu ficava com outras 

pessoas eu queria beijar na boca, andar de mãos dadas e ser feliz, eu não queria 

transar de jeito nenhum, nem mesmo..., eu não queria. (Simone). 

A prática do crime de estupro contra a Sofia e a sua interpretação indica como os 

processos de violência contra as mulheres são naturalizados e reproduzidos pela ideologia 

machista e sexista que induz comportamentos violentos contra a mulher, entendida como 

objeto sexual/de prazer dos homens, individualmente ou enquanto coletivo: 

Teve alguns outros episódios, que eu não sei se entra, acho que entra mais a questão 
de quando a gente pensa o que o homem faz, achando que é normal, mas ele faz pelo 

machismo, não é?! Quantas vezes a pessoa... Não sei se vou me sentir à vontade 

para falar isso. Mas quantas vezes a pessoa te força a ter relações simplesmente 

porque você tem a obrigação, você é esposa. E você não quer e essa pessoa fala “Eu 

quero e você está aqui para isso. Então, você tem que fazer”. [...] Sem [o 

consentimento]. Já teve vezes de estar dormindo, acordar e falar “O que quê é 

isso?”. E, tipo “Não, cala a tua boca porque...” “Você não vai fazer por mim?”, 

“Você não me ama?”, “Eu não posso?”. “Mas eu gosto”. Sabe? Aquelas coisas 

assim que você fica coagida. (Sofia). 

O estupro marital é uma questão de poder, e não de sexo ou de pulsão erótica, na qual 

o companheiro detém o poder e a autoridade sobre o corpo e a sexualidade da mulher. Prática 

criminosa situada numa relação de forças desiguais que viola o direito da mulher de exercer 

sua sexualidade e a negação da busca pelo prazer, sendo coagida a ter relações sexuais não-

desejadas. Tal manifestação quando relatada pelas mulheres casadas, como o episódio com a 

Sofia, muitas vezes está imbricada pelo sentimento de vergonha de ter a sua 

intimidade/sexualidade invadida, uma vez que existe a:  

crença de que é seu dever como esposa satisfazer os caprichos sexuais do marido, 
alem do medo de não ser compreendida, podendo ser culpabilizada pela própria 

vitimização. Esse medo fundamenta-se no mito de que o estupro no casamento não 

existe ou de que a mulher pode evitá-lo se assim o quiser, ou, se ela diz não, está 

querendo dizer sim. Esse mito está relacionado com a dupla moral de nossa 

sociedade e a própria construção social da sexualidade da mulher (GROSSI, 1996, p. 

136). 

Sofia relata que ainda sofre as consequências da violência cometida pelo seu ex-

marido. Além disso, ela tende a generalizar em sua narrativa que os homens seguem um 

padrão de comportamento. Não se relaciona amorosamente com ninguém por conta das suas 

atividades e responsabilidades acadêmicas, do trabalho e de ser mãe, mas, de fato, ela 
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expressa que as agressões a seu corpo, a sua intimidade lhe inspiram medo e muita 

desconfiança das novas relações: 

Eu acho que tenho essa dificuldade por causa de confiar em alguém, dificuldade 
em... Assim que eu me separei tinha determinado na minha cabeça que 

relacionamentos não valiam a pena porque todos iam ter o mesmo fim. [...] Mas, eu 

acredito que dá para superar, eu acho que... Eu sempre falo assim “Quando eu 

terminar a faculdade, quando eu estiver bem estabilizada, no sentido dos meus 

problemas cotidianos de hoje, que é educar meu filho, trabalhar”, sabe, “Quando eu 

tiver isso resolvido, aí eu vou ter condições de mexer na ferida e tratar tudo”. Então, 

eu acho que a gente precisa estar bem. Dá para superar, mas, para mim, é de forma 

lenta, para mim. É com cuidado. Eu acredito nisso porque eu não tive a 
oportunidade de sofrer o luto do fim do relacionamento, o luto de todo o processo, 

porque eu tinha um filho para criar. E eu fui deixada com um filho de três anos que 

precisava muito de atenção, que precisava de alimentos, precisava de educação, 

precisava de outros... Eu era o suporte dele e, então, eu não poderia estar fraca nesse 

momento. (Sofia). 

Mesmo passado três anos e meio do fim do relacionamento com seu agressor, Sofia 

evidencia em seu relato que continua tendo medo do ex-marido e receio em assumir um novo 

relacionamento sério e ele fazer algo contra ela, porque não se sente protegida pela lei Maria 

da Penha: 

Porque uma coisa eu te falo, eu tenho medo, uma das coisas que eu nunca namorei 

ninguém também e eu nunca assumi. Igual da última vez que eu tive um 
relacionamento que foi curto e que não foi importante. Mas eu nunca assumi porque 

eu tenho medo, eu não sei qual vai ser a reação... Então, eu não sei o que vai 

acontecer se eu assumir, porque até então ele acha que ele é meu dono e se eu 

assumo outra pessoa ele vai ficar quieto ou ele vai partir para a ignorância, e como 

que essa lei vai me proteger então assim? (Sofia). 

 Os dois casos confirmam que muitas mulheres não denunciam a violência sexual 

porque não a identificam como violação por causa do “direito conjugal” estabelecido social e 

historicamente para os homens e a questão cultural do poder e da violência estarem 

associados a eles, significados que remetem a violenta cultura do estupro no Brasil, que 

perpassa o âmbito privado, as relações sexuais e afetivas. 

4.2 Tornar-se mais forte, romper o ciclo, virar a página 

Sua vida recomeça quando a violência termina. 
Campanha Nacional contra violência da mulher. (Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres - SPM, 2004). 

Todas as mulheres entrevistadas de uma forma específica encontraram mecanismos 

psíquicos e sociais na tentativa de ressignificar a violência, para combater essa forma de 

discriminação contra a mulher, num processo de refazer suas vidas longe da violência. 

Rompendo com a lógica binária do poder, a dissertação se apropria desse conceito a partir de 
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Foucault (1979) e entende que muitas mulheres (não todas as que experienciaram a violência) 

que viveram contextos de violência no passado resistiram, produzindo práticas/estratégias 

(contrapoderes que circulam) de resistências (agência) de modos diferentes e imprevisíveis. 

A alteração das relações e posições de gênero, o empoderar-se das mulheres em 

lutarem por uma maior autonomia perante as situações e perspectivas impostas a elas, 

desarticula a concepção de que nas relações de gênero, ou seja, de poder
52

, não existem 

possibilidades de resistência e liberdade. 

De acordo com Grossi e Aguinsky (2012), tal resistência tem sido conectada à posição 

social, consciência política, redes de apoio e também à raça da mulher, etnia, habilidade, 

idade, história familiar, valores culturais, acesso à informação e contexto sociopolítico. Ou 

seja, “todas essas variáveis desempenham um papel na determinação das constrições frouxas 

ou estreitas sobre as opções das mulheres em superarem os maus-tratos a que estão cingidas 

nas relações conjugais” (GROSSI & AGUINSKY, 2012, p. 36). 

A história de Cristina destoa das demais entrevistadas. Mesmo diante dos contextos de 

violência ela não abnegou da sua existência, pois conseguiu dar um novo significado à 

experiência, com todas as suas marcas e sequelas. Ela fez outra graduação, Fisioterapia, e foi 

lidar com pacientes vítimas de queimaduras, tal como ocorrera com ela: 

Então isso tudo me fortaleceu muito e aí (pausa). Assumir comigo mesmo e para 
mim mesma, trabalhar nessas duas causas, no controle da violência praticada contra 

a mulher e no entendimento de uma sociedade que não é só entendimento do 

agressor, mas também da vítima, porque ainda estou nessa situação, porque eu ainda 

me encontro envolta em situações que me põe em risco, o que me leva a ficar calada, 
o que me leva a aceitar esse tipo de comportamento. Então isso tudo eu assumi como 

um trabalho quase que missionário e também a causa do queimado que é outra 

situação que é crítica no Brasil, um paciente que é margem da sociedade, ele não 

existe enquanto paciente na formação universitária, o curso de enfermagem não 

prepara, a medicina, a fisioterapia, a de assistência social, de psicologia. Então eu 

assumi essas duas causas como causas da minha vida. Trabalho insistentemente na 

queimadura. Fundei o primeiro curso de formação do estado de Goiás que incluiu as 

disciplinas de queimaduras, fundei o núcleo de proteção aos queimados, a Sociedade 

Brasileira de Queimaduras, a Liga Acadêmica de Queimaduras. Então, trabalhando 

com os profissionais, trabalhando com os pacientes e suas famílias e trabalhando 

com os acadêmicos. (Cristina). 

A vida de Cristina foi reconfigurada em termos de práticas profissionais e sociais, com 

novos relacionamentos de amizade em Goiânia. Como professora de Fisioterapia na 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), o contato com novas gerações, com pessoas que estão 

construindo suas carreiras, são aspectos percebidos pela entrevistada como muito positivos. 

                                                             
52 “O que define uma relação de poder é um modo de ação que não atua direta ou imediatamente sobre os outros, 

mas que atua sobre sua própria ação. Uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais ou atuais, futuras ou 

presentes” (FOUCAULT, 1984, p 312-313, apud HIRATA et al, 2009, p. 184). 
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Seu relato demonstra que o processo de subjetivação, diante do dispositivo de violência e dos 

efeitos do poder, lhe permitiu se reinventar, encontrando potência ou possibilidade de agência. 

Quando jovem estudante e militante na faculdade de Educação Física no Paraná, Cristina não 

tinha consciência do problema da violência contra as mulheres até sentir na própria pele essa 

mácula construída e tolerada pela sociedade. Diante do que lhe aconteceu, também se tornou 

ativista na causa do movimento de mulheres: 

Então, a gente conseguiu estabelecer um trabalho real, concreto, que atinge muita 
gente, que beneficia muita gente. Paralelo a isso também trabalhando na causa no 

movimento de mulheres, trabalhando com palestras, com seminários, mesa-redonda 

no Brasil inteiro, eu tenho convites. Semana que vem [fevereiro, 2016] eu vou para 

Sobral, para Brasília e vou para São Paulo nessa quarta. Participando dessas 

dinâmicas é onde eu levo sempre essa mensagem de que a mulher é muito forte, é 

muito capaz, ela tem capacidade para ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, 

onde ela quiser e ela tem que romper com essa educação, que é uma educação 

machista, uma educação que separa as pessoas em gênero, né, ela tem que romper 
com isso. Porque ela também é responsável pela transmissão desses conceitos, 

existem muitas mulheres altamente preconceituosas, altamente machistas, a onde ela 

se desdobra, ela faz tudo, ela trabalha, ela cuida de filho, ela cuida da família e ela 

coloca sempre o homem como o centro da família. Infelizmente a família que está 

assistindo aquilo, a filha tende a reproduzir o comportamento da mãe e o filho tende 

a reproduzir o comportamento do pai. (Cristina). 

Portanto, o enfrentamento da discussão sobre essa violência é extremante importante 

para que ela não seja transmitida para as futuras gerações de homens e mulheres. Esse tema é 

algo que as gerações mais jovens precisam refletir, até porque as jovens estão bastante 

vulneráveis a práticas corriqueiras de violências materiais e simbólicas. É preciso que mais 

gente, para além dos movimentos de mulheres e feministas, se indigne e se revolte com a 

persistência desta prática abominável que torna o Brasil, em geral, e Goiânia, em particular, 

locais inseguros para nós mulheres vivermos. 

Apesar de Cristina ter vivido uma tentativa de homicídio, ela diz nunca ter se 

considerado vítima, porque viveu um episódio isolado, não havia histórico de violência em 

sua família: 

[...] eu na verdade não tenho uma intimidade com a violência, eu não nasci num lar 
violento, eu nunca vi o meu pai gritar com a minha mãe ou qualquer tipo de 

agressão física né, ou verbal, então eu não venho de um lar violento, eu não vivi essa 

violência repetitiva que muitas mulheres relatam, “há onde ele me empurrou”, “um 

dia me deu tapa”, “um dia me deu um soco”. Eu não vivi isso, eu vivi a ameaça 

psicológica. Mas a onde o autor ameaçava com a vida dele “eu vou tirar a minha 
vida”, ele ameaçava de se fazer mal, o autofragelo né, ele não ameaçava a minha 

vida. (Cristina). 

Assim, não tinha conhecimento desse problema social, não viveu a história tradicional 

da violência contra as mulheres e a primeira tentativa quase a matou: 
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No dia que ele ameaçou a minha vida foi para tentar me matar né, que foi quanto ele 
jogou o álcool e o fogo, e perguntou, “se eu te matar então”, eu não vivi essa história 

tradicional da violência praticada contra a mulher, né. [...] Eu sempre defendi muito 

a mulher. [...] eu nunca tive essa diferença, “ah você é mulher você não pode”, “ah o 

homem é que pode”, “o homem é que faz”. Eu pessoalmente não tive [...] Porque 

antes de ser vítima eu perguntava muito na faculdade, mas porque isso? Porque 

delegacia da mulher? Porque movimento de mulheres? Porque eu não compreendia 

essa violência social. Porque não era uma coisa que eu trazia de dentro de casa. 

Então, a coisa é muito mais grave do que a gente pensa, ela tá intrínseca nas pessoas. 

(Cristina). 

Apesar da nomeação “vítima da violência”, Cristina não permaneceu vítima. Ao 

contrario, buscou uma resposta política a um caso que não podia ser considerado apenas 

individual. O vitimismo “é o pior caminho, seja para compreender o fenômeno, seja para 

estimular a ocorrência de transformações substantivas nas relações entre os sexos” 

(GREGORI, 1993, p. 143). Nessa mesma perspectiva, Soares (2002) enfatiza que ser vítima 

poderia ser um bom recurso para culpabilizar o agressor, mas acaba representando uma 

camisa-de-força, aprisionando as mulheres na situação de passividade, não permitindo 

ressiginificar a experiência. 

Essa reflexão da Cristina de que não viveu a “história tradicional da violência 

praticada contra a mulher” é também problemática porque o seu agressor deu vários indícios 

de violência, não a agrediu fisicamente antes porque na primeira tentativa foi para matá-la. 

Além disso, apesar de reconhecer que ele a ameaçava psicologicamente em cometer suicídio, 

Cristina não percebia esse tipo de ameaça como uma das formas de violência 

emocional/simbólica por ele praticada contra ela, e não contra a vida dele, como ela entendia.  

Para Muszkat (1998), essa realidade da violência contra as mulheres no Brasil está tão inscrita 

e naturalizada na nossa cultura que muitos homens não “reconhecem” que estão praticando e 

reproduzindo a violência. Do mesmo modo, muitas mulheres também não se “reconhecem” 

em situação de violência. Em verdade, essa violência continua sendo exercida pelos homens, 

utilizada indiscriminadamente como “prática” de resolução de conflitos, e de controle da 

relação, não sendo desnaturalizada e criticada pelas pessoas, sendo cabalmente tolerada “(...) 

porque ela se apoia em paradigmas tradicionais da cultura que, mesmo considerados 

anacrônicos para os dias atuais, podem ser interpretados como uma forma de denúncia de uma 

sociedade ambígua e perversa que reprime e, ao mesmo tempo, cultua a violência” 

(MUSZKAT, 2002, p. 52). 

Ana conseguiu reconstruir a vida afetiva e se sente muito bem e feliz por se relacionar 

com alguém dentro da sua expectativa. Relata que a experiência da violência a modificou um 

pouco, tornou-a mais forte, e considera que será muito complicado ter que passar de novo por 
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isso, pois está mais atenta: “Talvez seja bom, porque eu fiquei um pouco mais forte, eu ganhei 

força, não quero que aconteça de novo. Acredito que vai ser mais complicado isso acontecer 

novamente, não vou dizer nunca mais, porque nunca é muito tempo e a gente nunca sabe o 

que pode acontecer com a gente” (Ana). 

Cristina fez psicoterapia por alguns meses, mas ela compreende que o ato de participar 

e falar da sua história, dar entrevistas, participar de rodas de debate, de programas de televisão 

são formas de terapia: “você se ouvir, você vai narrando a sua história, você vai se ouvindo e 

assim, tinham momentos que eu contava a história e que me emocionava muito. Hoje já tá 

mais fácil né, não é uma coisa, te dói, te causa uma emoção, mas já não é tão difícil”. Ao 

mesmo tempo Cristina é solidária ao ajudar e servir de espelho com seu exemplo de vida e de 

luta às mulheres para romperem os ciclos da violência. Nesse esforço de fazer justiça social e 

de gênero, Cristina entrou na esfera política como vereadora com o desejo de interferir nesse 

processo, por querer melhorar a situação política das mulheres, de certos grupos 

discriminados, porque tudo “é decisão política”, as leis são estabelecidas por quem está no 

poder público. 

Sofia também fez terapia por muito tempo, o que a ajudou a compreender melhor que 

era é uma boa mãe para o seu filho. Também a ajudou a entender a situação de violência 

como fruto do contexto social, para não se sentir culpada pelo término do seu relacionamento, 

porque a sociedade ainda cobra e culpabiliza as mulheres pelos fracassos, violências e 

conflitos que perpassam os seus relacionamentos íntimos e sexuais. Esse sentimento de culpa 

por ter “fracassado” no casamento “é resultante das expectativas sociais de que a mulher deve 

preservar a família a todo custo. A construção social de gênero, na qual a mulher é definida na 

sua relação com o outro” (GROSSI, 1996, p. 140). Esses sentimentos de culpa, de fracasso e 

de baixa autoestima podem ser entendidos como formas de reprodução da cultura de 

violência, do machismo da sociedade brasileira pelas mulheres, contradição social que 

constituem a definição do sujeito mulher na sociedade moderna (CHAUÍ, 1985): 

O sentimento permanente de culpa constitui um excelente caldo de cultura para o 
sofrimento silencioso. Culpada, ou melhor, se sentido culpada, a mulher suporta 

maus tratos psicológicos e físicos de seus companheiros, sem nenhuma reclamação, 

em numerosos casos... A mulher nada mais faz do que refletir a cultura machista que 

partilha. (SAFFIOTI, 1989, p. 38-39 apud GROSSI, 1996, p. 140). 

A história de vida de Sofia é específica porque é atravessada pela maternidade, que 

por ela é naturalizada, apesar dela figurar como a única responsável pelo filho – o pai paga 

pensão porque Sofia entrou na justiça. Ser mãe a amadureceu e a fez mudar, a fez forte e 

resistente: 
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Porque eu sempre fui uma pessoa muito politizada, muito do tipo contra... Olha, eu 
penso o seguinte, se fosse para voltar no tempo quando eu descobri que estava 

grávida e ele falou “vamos morar juntos estamos indo para casa dos meus pais” 

sinceramente eu não iria. Eu acredito sim, que a maternidade me amadureceu e que a 

maternidade me fez mudar e pode ser que, se eu não tivesse ido morar com ele eu 

não estivesse hoje nesse exato momento onde eu estou, mas eu estaria em algum 

lugar bom. Porque eu sempre fui uma pessoa muito politizada muito sabe, tipo 

contra. Então, essa onda de empoderamento feminino que está tendo, eu acho que eu 

teria embarcado nessa onda do mesmo jeito e não teria sofrido tantas coisas, mas ao 

mesmo tempo eu não estaria aqui e eu não teria aprendido a ser forte como eu tive 

que aprender a ser forte todas as vezes, porque das duas separações..., porque a 
primeira vez o meu filho tinha um ano e na segunda vez meu filho tinha três anos e 

eu tive que mudar eu tive que ser forte e eu tive que entender que muitas coisas 

estavam erradas e que antes eu achava que eram certas dentro de um 

relacionamento. (Sofia). 

Sofia sempre que pode recorre às sessões com o psicólogo quando percebe que em 

determinada situação é interpelada por amigos e amigas sobre seus novos relacionamentos. 

Diante desses contextos, ela expressa um dos aspectos de resistência no plano psíquico frente 

à experiência traumática, porque a terapia em seu caso é um recurso para lidar e refletir sobre 

o passado de violência. 

Maíra Soares (2009, p. 1), apoiada na abordagem freudiana clínica, interpreta o 

conceito freudiano de perlaboração psíquica “como aquela atividade que possibilita a 

superação da repetição de uma situação traumática e/ou aprendida”. A autora pontua que num 

primeiro momento a perlaboração psíquica seria a reconciliação com aquilo que o sujeito 

reprimiu “numa caixinha”, que significa subjetivamente ter a compreensão e aceitação das 

resistências psíquicas para, por intermédio do que veio à tona à consciência, conseguir lidar 

com a dor da lembrança, com a violência e suas marcas no processo de subjetivação. Nesse 

sentido, voltando à Butler (2001), sujeito não só se forma na subordinação, como essa 

subordinação proporciona a condição contínua de sua possibilidade como sujeito proveniente 

de condições de poder que o antecedem. 

A maternidade, por exemplo, quando assumida inteiramente pela mulher pode ser 

fonte de discriminação na sociedade, mas algumas perlaboram este sentido negativo 

positivando-o a partir da experiência. A narrativa de Sofia demarca bem essa questão cultural 

que define a “natureza feminina” pelo processo de cuidado “solitário” e “instintivo” do/a 

filho/a pelas mulheres (CHAUÍ, 1985): 

Então eu quero alguém que saiba o que quer e que tenha consciência que eu tenho 

um filho, a prioridade é meu filho. Tenha consciência que eu tenho a minha vida 
hoje e eu não abro mão da minha vida, sabe, não vai me dar atenção não, eu tenho 

outras coisas para fazer. Então, me coloco em primeiro lugar, por isso que eu não me 

relaciono com ninguém. Porque eu falo assim, “eu tenho, eu tenho o meu filho, eu 

tenho a faculdade, eu tenho o trabalho, eu tenho os meus amigos, eu não tenho 

tempo para ninguém, então não vou ter ninguém a partir do momento que aquilo me 
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fizer falta, eu vou falar não”. Vou reservar um tempo para alguém e vou procurar 

alguém? (Sofia). 

Segundo Chauí (1985), essas expectativas e ideologias da feminilidade explicitam a 

condição da mulher na sociedade moderna, a construção desigual, hierárquica da 

masculinidade em detrimento da feminilidade. A autora apoia-se na hipótese de que “a 

cumplicidade das mulheres em receber e praticar violências decorre do modo como foram 

postas pela sociedade moderna como sujeitos” (CHAUÍ, 1985, p. 47), pois é atribuída às 

mulheres a condição de sujeito através da heteronomia. Elas são constituídas pela 

heteronomia, na qual estão socioculturamente definidas como seres para os outros, 

dependentes subjetivamente e afetivamente de outras pessoas, e que legitimam outras 

dependências (econômica, política, cultural). Nos arranjos sociais e na história são definidas 

como esposas, mães, e filhas, posições (papéis sociais de gênero) relacionadas ao âmbito 

privado e a sua instituição tradicional, a família (CHAUÍ, 1985). Para os homens, 

diferentemente, a posição que assumem na família como maridos, pais e filhos, é apenas um 

acontecimento, pois as suas posições não são naturalizadas, mas politizadas, remetem à esfera 

pública (política), seu campo de definição por “natureza”. Como resultado dessa separação, 

tem-se a dicotomia entre o público e o privado, sendo a primeira esfera definida como o lugar 

sociopolítico do exercício da liberdade (dos homens) e a segunda, o lugar da privação (das 

mulheres), ou seja, da privação dessa liberdade, e, consequentemente, da autonomia (CHAUÍ, 

1985). 

Deste modo, é importante ressaltar a relevância da teoria feminista frente à 

desmistificação da subordinação e do estado heterônomo em que se encontra uma quantidade 

expressiva de mulheres, pois não são condições naturais, intrínsecas à sua personalidade, e, 

assim não sendo, são passíveis de transformação.  

A violência contra as mulheres não atinge somente esse grupo, mas também está 

conectada a todos os atos de violência na sociedade que ocorrem entre os grupos privilegiados 

e os grupos de discriminados, como menciona Grossi e Aguinsky (2012) apoiadas na teoria 

feminista de bell hooks sobre essa problemática. Segundo as autoras, a noção de violência de 

bell hooks é útil na análise das vidas das mulheres em situação de violência cometida por 

parceiros, uma vez que sugere que os esforços individuais para romperem com as relações 

violentas devem ser articulados ao esforço coletivo de transformação das estruturas maiores 

que reproduzem e perdoam esse tipo de violência sexista e misógina (hooks, 1984 apud 

GROSSI & AGUINSKY, 2012). 
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O contato acadêmico da Sol, ao pesquisar e estudar o movimento feminista e seu 

arcabouço teórico-político, a ajudou na tentativa de dar um novo sentido a sua vida, por 

fornecer uma explicação/interpretação coerente, que se pauta na defesa dos direitos das 

mulheres, na crítica e desnaturalização de toda forma de discriminação de gênero e da 

violência contra as mulheres. Para ela, o feminismo “iluminou” o seu caminho depois. A 

aproximação com o feminismo, com sua teoria crítica da cultura, foi sua “válvula de escape” 

na tentativa de ressignificar e lidar com o que lhe aconteceu porque o outro tipo de ajuda 

oferecida a culpabilizava pela violência sofrida, traço cultural recorrente na sociedade 

brasileira. O feminismo surge aqui como estratégia de resistência aos mecanismos de poder, 

sujeição e de dominação que essa violência engendrou em sua subjetividade e que ela toma 

como uma possibilidade de agência. Portanto, o apoio que obteve para reconstruir a vida e 

seguir em frente foi à dedicação aos estudos sobre o feminismo e poder contribuir para sua 

carreira acadêmica: 

Só que eu tinha que ir para a faculdade e aí retornar para a faculdade... Foi difícil por 
um lado por tudo que aconteceu e tal. Mas acho que ficou um trauma, realmente, 

ficou um trauma. Mas acho que por conta... Quando eu voltei para a faculdade e 

também a época, já... Eu não sei, foi quando eu comecei a me aproximar mais... 

Pesquisar mais sobre o feminismo e tudo então. Então, eu acho que essa foi a minha 
válvula de escape para eu superar isso. Acho que eu nunca tive muito espírito para 

militante, mas eu queria me dedicar mais a isso porque foi o único ponto de apoio 

que eu realmente encontrei. Eu não tinha outro ponto de apoio assim. Às vezes 

parece que alguém te dá certo apoio, mas era sempre o apoio que vinha com certa 

culpa, sabe. Acho que onde eu tive um ponto de apoio foi em algo que eu gostava de 

fazer que fosse estudar, aí eu comecei a fazer o que eu gostava para ir absorvendo 

essa história e superando. Eu me dediquei, quis começar a estudar feminismo, tanto 

que era uma coisa que eu nem estudava antes e eu comecei a querer dedicar mais 

sobre isso, inclusive para a minha carreira profissional. (Sol). 

O caso de Sol oferece a descrição de uma tentativa de “superação” que não se realizou 

plenamente, ainda está afetada pelo trauma e o medo que atravessam seus sentimentos e 

subjetividade. O auxílio existencial e social do feminismo, pela sua capacidade crítica e 

libertadora para a compreensão do que sofrera, lhe proporciona aspectos importantes, como a 

conscientização de gênero, por ser uma jovem pesquisadora, mas não contribui para a 

resolução e/ou superação dos contextos de violência, que são processos mais complexos que 

necessitam também de tomada de posição e procura de ajuda 

familiar/política/institucional/jurídica sobre a violência, para que, talvez, o processo de 

subjetivação se realize “cabalmente”: 

Acho que foi um momento de superação. Então eu acho que, se eu fosse falar o que 
auxilia superar, acho que o que me auxiliou a superar foi (pausa), o feminismo, mas 

de certa forma tá ligado também com a minha profissão... Com uma carreira 
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profissional. Eu acho que se dedicar a isso é, acho que até me fortaleceu para uma 

autorreflexão também em relação ao relacionamento abusivo que eu poderia sofrer e 

tudo. Então, as próprias leituras te ajudam a entender isso, que você não é culpada 

por mais que todo mundo esteja te culpando. Entender que você não é culpada e que 

já tinha um conhecimento prévio de que você não era culpada foi muito difícil 

naquele momento, sabe. (Sol). 

Sol não se considerava culpada pela violência. Ao mesmo tempo, relata que foi difícil 

no primeiro momento não se sentir culpada, uma contradição em sua narrativa. Porém, Sol 

dá um novo significado ao que tinha vivido, se preocupa mais com ela, em “dar voz a si”: 

Toda vez que eu estou com um problema eu penso vou estudar, porque estudando já 
é um problema as coisas que eu tenho que fazer, então eu resolvo aquele problema e 

pelo menos me esqueço dos outros. Acho que foi o que eu fiz. Acho também que é 

uma coisa que você começa a pensar mais em você mesma e quando você começa a 

pensar a ligação com a profissão, foi isso, eu comecei a pensar mais em mim sabe. 

Tanto que eu me vejo em certas questões que eu agora sou muito mais egoísta, não 

abriria mão de sair daqui para fazer o meu doutorado em qualquer lugar do mundo 

por conta de ninguém. Sabe, porque eu vejo que por ser mulher isso sempre vai ser 

mais difícil para mim, eu sempre acabo sendo a pessoa que cede. Então eu acho que 

passar, o ponto de superação foi entender que eu tenho que ser um pouco mais 
egoísta também comigo, não no sentindo ruim, mas no sentido de preocupar, porque 

ninguém mais vai preocupar com você, você que tem que se preocupar sabe. Acho 

que foi isso. (Sol). 

A despeito dessa questão transformadora e subversiva dos feminismos em sua 

capacidade de formação e conscientização política de gênero, da condição das mulheres na 

sociedade, no caso de Sol a instrumentalizou, de teorias e conceitos, para construir a matéria 

prima para suas reflexões e análises, tratando das relações hierárquicas de poder entre homens 

e mulheres articulados a outros marcadores de diferença. 

Ter vivido essa situação de violência é uma experiência que a deixou bem atenta às 

novas relações e crítica do funcionamento, da execução das políticas públicas que não atuam 

na prevenção e não são direcionadas à educação: 

Mas, sabe, necessariamente uma lei não resolve um problema, você faz uma lei para 

a mulher depois que ela sofreu a violência. Não ter procurado, por exemplo, a 

delegacia, essas coisas não evitaram que eu sofresse violência. E depois não fez com 

que... Acho que ter me voltado mais ao feminismo mesmo, talvez, uma preocupação 
maior comigo mesmo me faça com que eu evite mais essa situação do que 

necessariamente eu vou à delegacia. Entende o que eu quero dizer? Não que a culpa 

seja minha e eu tenha que resolver esse problema. Como eu preciso me 

autopreservar diante dessa situação, a melhor medida que eu encontro foi essa. (Sol). 

A sua situação de violência a deixou mais consciente da existência dos sistemas de 

opressão de gênero. Ela dá indícios de ressignificação da experiência através do 

reconhecimento de que toda forma de abuso deve ser criticada e denunciada. Ficou mais 

preocupada com essas questões: 
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Depois disso é uma coisa que marcou muito, uma coisa de superação, em nenhum 
contexto vou aceitar abusos. Mas é complicado às vezes, porque você sabe que tá 

acontecendo isso tudo e em certas coisas eu sei que estou cedendo. Você chega num 

ambiente que é muito bom, como à faculdade, e você sofre problemas, as pessoas, e 

você ainda é a pessoa problema, é a pessoa culpada. E você até perguntou da 

superação, eu acho que um dos fatores da superação foi esse sabe, “eu não aceito 

coisas abusivas”, mas eu sei que tem hora que aceito e acho que também tem a ver 

com a forma que eu vejo o motivo disso tudo também, a estrutura social. Às vezes a 

ação pessoal, talvez não vá resolver o meu problema. (Sol). 

Como Ana e Sofia, Sol também ficou mais forte, com senso crítico mais aguçado. Para 

ela, existem fatores, desejos de “superação”, com não sentir mais vergonha pela violência 

sofrida, criticar o machismo intrínseco, a heteronormatividade compulsória: 

Mudou muita coisa, não que eu precisasse passar por isso (risos), de maneira 
alguma. Mas depois que isso acontece você acaba ficando mais forte com certas 

coisas. Eu era muito inocente aí eu comecei a ter mais sagacidade de perceber a 

onde eu, uma coisa mais abusiva ou não. Você consegue ficar com o pé atrás sobre 

as coisas... A minha superação foi positiva nesse sentido... de não aceitar, e com o 

tempo não ter medo de expor ele também. Porque eu tinha medo de expor ele, esse 

era o problema. [...] Mas acho que hoje estou mais resistente, eu me sinto mais 
resistente em relação a isso.  

[...] Acho que eu fiquei mais aberta depois que isso aconteceu há outras experiências 

e tal, buscar outras formas de se relacionar e fugir tanto possível dessa 

heteronormatividade toda. Tipo, eu me associei um pouco a esse problema, a 

heteronormatividade. Tanto que eu quis fugir um pouco disso, de relacionamentos 

padrões.  

[...]  

Mas eu digo assim de não ter uma certa vergonha de expor isso... quando eu senti 

que não sentia mais vergonha de expor isso, foi um momento que eu percebi que eu 

tinha superado isso também. Até conversando que eu fui pensando assim (risos) 

nesses pontos de superação. (Sol). 

Simone, depois da situação de violência, não se silencia mais, ela está tentando dar um 

novo sentido à sua fala, que, para ela, é uma forma de empoderamento e reconfiguração da 

sua vida em termos de prática social, como expor seu ponto de vista e defender o seu direito 

de ser ouvida. É um movimento de libertar o grito muitas vezes preso. Porque antes no 

relacionamento Simone não dividia seus sentimentos da situação de violência com ninguém:  

Eu já queria sair e eu falava para uma amiga minha só, eu falei, “eu acho que a gente 
tem que terminar”. Ela porque, “eu ah...”, eu não queria dizer eu não entendia, não 

falava para ninguém. Hoje em dia eu falo tudo, tudo, tudo. 

[...] Eu fiquei muito encrenqueira, assim sabe, muito faladeira e isso foi para a 

minha vida, para todos os lugares sabe?! Muito faladeira. Igual esses dias estava 

numa briga lá no serviço, coisa do serviço mesmo, aí o diretor virou e falou “você é 

muito exagerada, você fala assim como se fosse...” eu falei assim “o meu direito de 

falar foi muito caro e ninguém vai me tirar ele e eu assumo as consequências de tudo 

que eu falar”. E assim, eu não falava né, não falava nada para ninguém. (Simone). 
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Ela interpreta que a violência tem que ser combatida, tornada pública, deve-se intervir 

nessas relações e hoje espera conseguir identificar homens controladores, ciumentos, 

machistas, dar o seu grito. Simone fica sempre na defensiva ao menor sinal: 

Hoje eu falo com o cara que eu tô com ele, eu falo para ele, falo que tem coisas que 
são muito caras para mim, se você não puder rever, se você... Entender isso o quanto 

é importante para mim, aí a gente vai brigar muito feio, a gente não vai ficar junto, 

tem coisa que eu não abro mão. Porque é muito ruim saber que isso continua 

acontecendo com todo mundo, com um monte de gente. (Simone). 

Ela adota a militância no feminismo como forma de dar um novo sentido à 

reconstrução da sua vida. Simone participa e milita em um coletivo feminista que tem uma 

página com milhões de seguidores no Facebook na qual trata muito da questão da violência 

contra as mulheres e suas várias manifestações além da física – tema central nas campanhas e 

que ela critica como não sendo o único tipo de violência. Simone, como Cristina e Sol, milita 

a sua maneira no combate à violência contra as mulheres. O impacto da violência sobre a sua 

vida a marcou muito, produziu várias mudanças de comportamento. Porém, o feminismo a 

ajudou recuperar “um pouco de si mesma”, que foi destruída pelo ex-namorado porque toda 

forma de violência gera vários desdobramentos na subjetividade da mulher: “vou participar de 

formação política, que o feminismo para mim é muito importante, faz parte do que eu sou 

hoje. Acho que é um pouco do que eu consegui recuperar depois que ele quase me destruiu.”  

Visto que as relações de gênero são uma realidade histórica e socialmente construída 

de segregação, marginalização, exclusão das mulheres dos domínios públicos, da participação 

política em espaços institucionalizados, do mercado de trabalho, da ciência e da academia, Sol 

e Simone vislumbraram nos feminismos formas de agenciamento político frente a tais 

situações desiguais. 

Sofia, Simone e Sol percebem que desde o início o relacionamento era abusivo. Sol 

reconheceu o abuso depois que quase veio a óbito. Mesmo com os vários indícios de abuso, 

não se atentou e nem deu atenção ao alerta das suas amigas. Simone sabia que o parceiro era 

violento e abusivo no relacionamento, a prejudicava, mas, no entanto, não os interpretava 

como indícios de violência. E Sofia, depois de um tempo, também identificou que estava em 

um relacionamento abusivo, justificando que não o reconhecia como tal porque começou a 

namorar com o ex-marido muito jovem, com 18 anos na época. 

Os efeitos da experiência de subjetivação dessas mulheres que vivenciaram situação 

de violência em maior ou menor intensidade mostram que depois dos relacionamentos 

violentos e abusivos elas conseguem identificar o perfil agressivo de um homem e estão 

atentas às novas relações e situações que antes passavam imperceptíveis. Isso também é uma 
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tentativa de ressignificação, porque todos os agressores trazidos na pesquisa apresentaram 

indícios de violência em relação à companheira, como ciúmes, controle sobre a vida, trabalho, 

agenda, patrimônio, corpo e estética da mulher. 

Olhar a partir do ponto de vista das mulheres que sofreram violência e reconstruíram 

suas vidas de forma positiva nos leva a pensar que os chamados “grupos dominados” não são 

carentes de agência, podendo transformar as relações sociais desiguais. Como pontua Louro 

(1997, p. 33), “eles são muitas vezes capazes de fazer dos espaços e das instâncias de 

opressão, lugares de resistência e de exercício de poder”. Dito isso, cabe salientar que 

resistência e empoderamento são modos de enfrentar os sistemas de 

dominação/discriminação/marginalização baseados em gênero, raça e classe social 

(MENEGHEL, FARINA & RAMÃO, 2005). 

As entrevistadas expressaram em maior ou menor grau a lógica da subversão, da 

reapropriação das tecnologias de poder (noções de discurso, norma, representações que 

operam juntos, isso nos é anterior) de maneira emancipadora contra os sistemas opressivos, 

sexistas e misóginos, mesmo afetadas pelo medo e traumas da situação pós-violência (exceto 

Cristina). Posicionamentos e tentativas de ressignificação e de resistência contrárias ao modo 

como se comportaram frente aos episódios de violência no passado porque não denunciarem 

seus agressores pelo sentimento de medo (Sol, Sofia, Ana), vergonha (Sol, Ana), sentimento 

de culpa na época
53

 (Sol, Sofia) ou não reconhecimento da violência (Simone). 

 Portanto, parece que o ato de submeter à existência de alguém à subordinação é ao 

mesmo tempo reforçar suas possibilidades de vida, autossubmissão à regulação social advêm 

do poder de ser socialmente reconhecido pelos outros, e, assim, por si mesmo. Diante dessa 

possibilidade de existência do sujeito, a ambivalência do fenômeno da sujeição psíquica se 

expressa como um “círculo vicioso”, a potência (agência) do sujeito é efeito da própria 

condição de subordinação. Como ressalta Furlin (2013), o sujeito para Butler não é uma 

construção totalmente livre, autônoma e soberana, nem uma determinação fixa. Desse ponto 

de vista, a agência não é autonomia, porque sempre seremos sujeitos, não estamos livres da 

relação de poder. Todavia, Butler “vai além de Foucault quando constrói a noção de agência 

como uma forma de ação política que, em certa medida, corresponde ao que Foucault 

compreende como sujeito ético” (FURLIN, 2014, p. 72): 

A norma não produz o sujeito como seu efeito necessário, e o sujeito também não 
tem plena liberdade para ignorar a norma que se instaura em sua reflexividade, uma 

                                                             
53

 Simone, Ana e Cristina não expressaram serem responsáveis ou culpadas pelo que aconteceu em nenhum 

momento da entrevista. 
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luta com as condições de sua própria vida, que poderia não ser escolhida. Se nessa 

luta há algum ato de agência, ou de liberdade, se dá no contexto de um campo 

facilitador e limitador por meio de coerções. Essa agência ética nunca está de todo 

determinada e nem é totalmente livre. Sua luta ou seu dilema principal é o fato de 

ser produto de um mundo, mesmo quando, de alguma forma, se produz por si 

mesmo (BUTLER, 2009, p. 33 apud FURLIN, 2014, p. 72). 

 Na visão de Butler o grande motor da agência é o desejo, sendo a forma inovadora e 

impulsionadora da mudança, perspectiva butleriana que incorpora a dimensão não consciente 

do desejo como condição de possibilidade, apesar de conter uma base normativa prévia, “a 

consciência não controla ou dirige o desejo; ao contrário, a própria consciência resulta 

condicionada pelo desejo”, como descrito por Casale e Femenías (2009, p. 24 apud Furlin, 

2013, p. 398). 

 Segundo Furlin (2013, p. 399), a partir da leitura da obra da Judith Butler, o poder da 

agência se configura fundamentalmente como resistência política, como no caso específico de 

Cristina e também de Sol e Simone. Ele surge quando se dá uma descontinuidade entre o 

poder que constitui o sujeito e aquele que o próprio sujeito assume. 

 Ao longo dessas análises, interpretar o processo de reinvenção da existência de 

Cristina, Ana, Simone, Sol e Sofia – constituídas pelo eixo da norma de gênero –, que 

vivenciaram situações de violência, me permitiu focalizar e compreender a agência, os 

mecanismos de resistências que essas mulheres encontraram, e que torna possível, em certa 

medida, o deslocamento de posições de gênero fixadas, forçando mudanças contextuais que 

podem vir a ser de longa duração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência contra as mulheres deve ser compreendida como um problema 

sociocultural e político e não apenas de saúde ou problemas individuais das mulheres que se 

encontram nessa situação. Nas narrativas das mulheres que não tiveram apoio da família e 

nem de amigos/as quando mais precisaram e até levaram culpa ou se sentiram culpadas (Sol, 

Sofia) pelo que lhes aconteceu, foi desanimador, até porque se reconhecer como sujeito que 

também participa do relacionamento abusivo e violento já constitui o primeiro passo para se 

conscientizar da sua condição e assim ultrapassar os episódios de violência. Diante dessas 

questões, eu pude perceber que apesar das políticas públicas e das legislações se fazerem 

presentes no imaginário social e cultural da população brasileira, a violência continua sendo 

invisibilizada, silenciada e naturalizada. A aplicação da Lei Maria da Penha, a sua falta de 

efetividade é criticada por quase todas as entrevistadas que não deixam de ter medo ou de se 

sentirem inseguras pela existência de aparato institucional, uma vez que existe a percepção de 

que esse não atua na prevenção da violência e que outras normativas legais acabam por 

invalidar o processo. 

Para efeito, a Lei Maria da Penha no capítulo I (BRASIL, 2012) visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher por meio de um conjunto articulado de ações da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ela tem como uma de suas diretrizes o 

artigo IX, o qual prevê “o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para 

os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao 

problema da violência doméstica e familiar contra a mulher”. Apesar da normativa da lei, do 

direito, a questão da mulher vai mais além, porque “privilégios estão em jogo”, de acordo 

com os quais a sociedade, em especial os homens enquanto grupo, não reconhece as formas 

de violência contra as mulheres como uma questão de gênero, de socialização histórica e 

desigual de poder entre os sexos. Portanto, nessa mentalidade, o paradigma que orienta esse 

modelo de pensamento e comportamento é o androcêntrico, machista e masculino, que 

reverbera nas decisões do Congresso Nacional, que, após um longo debate, retirou toda e 

qualquer menção a gênero e orientação sexual do Plano Nacional de Educação no ano de 

2014, o que tem se reproduzido nos níveis estaduais e municipais por pressão da bancada 

fundamentalista e conservadora do Congresso e de grupos conservadores “pró-família”. No 

dia 24 de agosto de 2015, os legisladores/as da Câmara dos Vereadores retiraram do Plano 

Municipal da Educação do Município de Goiânia-GO os artigos que citavam os termos 

“gênero”, “orientação sexual” e “sexualidade”. Em substituição, ficou a expressão sexo. 
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Por ter tido como objetivo nessa dissertação explorar o estudo e a análise das 

trajetórias das mulheres pela violência e identificar os mecanismos de resistências, o 

agenciamento na tentativa de ressignificar esse processo, talvez não tenha dado tamanha 

importância ao fato da questão da denúncia
54

– até porque somente Cristina recorreu a justiça 

–, ao papel das delegacias e ao monitoramento da lei Maria da Penha. Dessa forma, a questão 

sobre a atuação e as respostas institucionais dos agentes públicos dos serviços policiais, 

judiciais, de saúde e de assistência psicológica e social às demandas insistentes e urgentes das 

mulheres em situação de violência não foi respondida. Por ser uma questão complexa por 

envolver a articulação de vários setores de atendimento às mulheres em situação de violência, 

não consegui trabalhar na dissertação. Outras questões surgiram no processo da investigação, 

como os custos financeiros das denúncias. Um dos motivos elencados pela Sol para justificar 

a não-denúncia foi a falta de recursos para travar uma batalha judicial com o agressor rico. 

Portanto, essas duas questões demandariam novas pesquisas.  

O estudo mostra uma relativa demora das mulheres em perceber o contexto da 

violência nos seus primeiros sinais. Por vezes há a negação de que a violência seja 

socialmente engendrada, sendo percebida, assim, como traço idiossincrático de seus 

perpetradores, tais como comportamentos explosivos ou ciúmes. A violência também se 

apresenta – nos casos pesquisados – como corporificada, culturalmente contextualizada e com 

especificidades históricas. As mulheres que vivenciaram situação de violência se apresentam 

ainda recobertas de impotência, traumas, medos, perturbações psicológicas e falta de apoio da 

família e das relações de amizade. Assim, o estudo mostra que mesmo mulheres com alta 

escolaridade e não-dependentes financeiramente de seus companheiros (exceto Sofia que foi 

casada com o agressor, e começou a trabalhar depois do término do relacionamento) têm 

dificuldade de expor, denunciar e buscar ajuda profissional à época (exceto Cristina que 

processou o agressor). 

A violência contra as mulheres é estrutural na sociedade brasileira, ocorre por causa da 

forma como é organizada as relações, instituições, leis, normas, o social e o cultural. A partir 

das análises das histórias de vida focalizadas, todas as entrevistadas expressaram em maior ou 

menor grau, mesmo afetadas pela situação pós-violência – como mencionado nos capítulos 3 

e 4 – ter produzido estratégias de resistência aos mecanismos de poder, sujeição e dominação 

que têm como objetivo normalizar/normatizar, padronizar, regular, controlar e disciplinar as 

suas vidas, corpos e subjetividades. Seu relatos trouxeram como elementos para a dissertação 
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Alguns desses aspectos estão descritos e analisados no subcapítulo (3.3). 
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a possibilidade de (r)existir nesse processo de violência, na tentativa de ressignificar suas 

vidas fora desses ciclos.  

Apesar de a pesquisa verificar que as consequências da violência incidem na vida da 

mulher em vários aspectos, pessoal e social, o modo como lidam com os traumas e medos 

influencia em muito a qualidade e o projeto de vida delas. Ao mesmo tempo, ao analisar que o 

poder que sujeita não é o mesmo que desencadeia a agência numa continuidade (BUTLER, 

2001), porque no processo de subjetivação das mulheres entrevistadas suas histórias de vida 

focalizadas se diferenciam, embora possuam aspectos em comum, todas demonstram que são 

capazes também de construir estratégias de resistência, mesmo em meio às dificuldades da 

situação pós-violência. Tal resistência é construída de muitos modos, e cada uma a sua 

maneira. Além disso, encontram várias formas de exercer e assumir o poder, apreendendo sua 

própria capacidade de agência (agency), na qual o desejo de reconstrução da vida não é igual 

ou linear para todas. Com exceção de Cristina, que fornece elementos fortes de 

ressignificação da vida, e que considero como a única mulher entrevistada que de fato superou 

a violência, pelos motivos mencionados nas análises e talvez porque já se passaram 30 anos 

(1986-2016), as demais mulheres que colaboraram com a pesquisa demonstram ainda serem 

afetadas pelo medo e traumas. 

Reconstruindo a memória do evento traumático, todas afirmam ter tido a possibilidade 

de romper com o agressor nos primeiros indícios de violência (ciúmes, controle sobre a vida, 

trabalho, agenda, patrimônio, corpo e estética da mulher), porém não o fizeram devido à 

complexidade do problema e ao modo como foram socializadas/educadas para verem o 

mundo sexista de ódio contra e de sujeição das mulheres como natural.  

A mudança ocorre no seio da própria dinâmica de poder que constituiu o contexto da 

violência sofrida. Na tentativa de dar novo sentido às suas existências, cada mulher o fez à sua 

maneira - militância feminista, contato com o feminismo ou, movimento de mulheres, 

pesquisa acadêmica e profissional, inserção pública e política, “maternidade”, novos 

relacionamentos amorosos, profissão que tem significado correlacionado com a violência 

sofrida e estar em posição reconhecida socialmente. Portanto, as entrevistas permitiram 

concluir que as mulheres que sofreram violência de seus companheiros conseguiram dar um 

significado novo às suas vidas, apontando o desejo de reconstruí-las, algo já – ou próximo de 

ser – conquistado nas narrativas de todas elas. Suas tentativas de ressignificação apontam para 

um deslocamento nas relações de poder, tal como ressaltam estudos feministas que se ocupam 

do tema das violências. 
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Nesse sentido, como pontua Foucault (2005), o sujeito se forma no processo de 

sujeição (subjetivação) e no seu devir sujeito. A relação do sujeito com o poder, poder esse 

produtivo – e não apenas repressor, como pensava antes – tem caráter formativo, está 

associado a regimes disciplinares e reguladores e engendra também resistências (agência) 

contra as relações e tecnologias de poder, reforçando sua capacidade de ressignificar as 

normas discursivamente para outros propósitos, para interesses pessoais e coletivos. 

Voltar às perguntas da introdução, ver o que consigo responder e avaliar o que não foi 

possível é algo complexo porque o material denso das entrevistas suscitou tantas discussões 

em meu próprio processo de subjetivação que às vezes me considerei não tão “armada” e 

prevenida ao que poderia encontrar nas histórias de vida focalizadas das mulheres que tiveram 

suas vidas e subjetividade marcadas pela violência. Ou seja, o processo intersubjetivo me 

surpreendeu ao ponto de ficar suscetível. O fôlego para analisar as complexas teias entre 

subjetividade, vida cotidiana, poder e política ficou um pouco aquém do meu desejo e 

reconheço o quanto ainda preciso aprofundar. 

 Percebo, ao final, ao escutar essas histórias de vida focalizadas, que as mulheres 

sabem muito bem falar de si mesmas, como da sociedade na qual vivem, possuem agência e 

modos inteiramente diversos de enfrentar e tecer novas relações sociais, relações reais e 

cotidianas. Por isso, busquei focar nas tentativas encontradas para um novo sentido, na 

reconstrução das vidas pós-situações de violência. Compreendo que o objeto da sociologia é 

extraído da vida. As histórias de vida focalizadas nos contam na realidade a história da vida 

em sociedade e não apenas a história vivida de um sujeito (HOULE, 2008). Portanto, as 

interpretações que as pessoas fazem de sua própria experiência, as formas pelas quais o 

significado é individual e socialmente configurado, produzem sentido e matéria-prima para o 

campo da sociologia e para as teorias feministas. 
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7. ANEXO – PERFIL EM 2016 

 

Codino

me 

Idade 

Raça/Etnia/

cor 

(autorreferi

da) 

Religião(õ

es) ou 

culto(s) 

que 

pratica 

Escolarida

de 

Deficiência 

física/Doen

ças 

crônicas 

Orientaçã

o 

sexual 

Estado 

Civil 

Filhos/as 

(Aborto(

s)) 

Naturalida

de 

Com 

Quem 

reside 

Tipo 

de 

morad

ia 

Ocupação/ 

profissão 

Local(is) 

no(s) 

Qual(is) 

trabalha 

Rend

a 

mens

al 

Cristina 

50 anos 
Branca Espírita 

Graduação 

em 

Educação 

Física e 

Fisioterapi

a 

Sequelas da 

queimadura 
Bissexual Solteira Não Paraná 

Sozin

ha 
Casa 

própria 

ESEFEGO/U
EG e Câmara 

dos 

Vereadores 

UEG/Câm
ara dos 

vereadores 
9 mil 

Ana 30 

anos 
Parda Espírita 

Superior 

completo 
Não 

Heterossex

ual 
Solteira/namora

ndo 
Não Goiânia 

Pai e 

Mãe 

Casa 

dos 

pais 

Consultora de 

imagem 

Em casa 

ou na casa 

dos 

clientes 

2 mil 

Simone 

28 anos 
Branca Cristã Mestrado Não 

Heterossex

ual 
Solteira/namora

ndo 
Não Goiânia 

Pai, 

mãe e 

irmãs 

Casa 

dos 

pais 

Técnica 

administrativ

a 

Instituição 

de ensino 
6 mil 
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Sol 22 

anos 
Branca Não 

Superior 

completo 
Não Bissexual Solteira Não Goiânia 

Pai, 
mãe, 

irmão

s 

Casa 
dos 

pais 
Estudante Não 

1500 

reais 

Sofia 27 

anos 
Branca Não 

Superior 

incompleto 
Não 

Heterossex

ual 
Solteira 

Um filho 
com o ex-

marido 
Goiânia 

Pai, 
mãe e 

filho 

Casa 
dos 

pais 

Estudante e 

pesquisadora 
Instituição 

de ensino 
2 mil 
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8. ANEXO – CARTA PARA FORMAÇÃO DE REDE 

 

 

           UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

F 

F 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS/PPGS 

  

CARTA PARA FORMAÇÃO DE REDE 

 

MESTRANDA EM SOCIOLOGIA 

___________ORIENTADORA: PROFA. DRA. ELIANE GONÇALVES_________ 

 

Goiânia, Junho de 2015. 

Prezada/o amiga/o,  

 

Como é do conhecimento de alguns/mas de vocês, estou cursando mestrado em Sociologia na 

Universidade Federal de Goiás – UFG/GO – em fase de campo, com pesquisa que se situa na 

linha dos estudos da violência contra as mulheres e de gênero. Escolhi estudar trajetórias de 

vida de mulheres adultas acima de 18 anos de idade, das diferentes camadas 

socioeconômicas, de pertencimento étnico-raciais diversos, sem restrição quanto à 

escolaridade ou locais de residência, presença de deficiência ou não, residentes em 

Goiânia-GO, que vivenciaram situações de violência perpetradas por seus ex-companheiros 

– maridos ou namorados –, há cerca de um ano pelo menos, com filhos/as ou não, não 

importando o estado civil atual, nem o fato de ter ou não um relacionamento 

afetivo/amoroso/sexual no momento do estudo, nem a orientação sexual. Pretendo 

investigar, na trajetória destas mulheres, os significados subjetivos atribuídos às experiências 

vividas e processos de subjetivação que sinalizem ruptura com a situação de violência sofrida, 

ressignificando suas vidas fora dos ciclos da violência. Entendo que o fenômeno da violência 

contra as mulheres é recorrente em diversas histórias de vida que marcam subjetividades e 

memórias, experiências que nem sempre são compartilhadas e ouvidas. Portanto, nas minhas 

análises, pretendo compreender as estratégias de resistências encontradas por essas mulheres e 

as formas de “empoderamento” que subvertem a situação de violência. 

Tratando-se de um estudo qualitativo, baseado em histórias de vida focalizadas, gostaria de 

contar com sua ajuda no sentido de me indicar pessoas de seu círculo de relações que se 
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enquadram no perfil apresentado acima, e que eu pudesse entrar em contato. Você só 

precisa perguntar se ela aceita ser recomendada, me fornecer o telefone ou e-mail, que eu 

entro em contato e explico os detalhes da pesquisa. No momento ainda não entrevistei 

nenhuma mulher e preciso ter cerca de 5 entrevistas. Além de ficar extremamente agradecida, 

estou certa de que o estudo contribuíra para dar visibilidade as histórias de mulheres, a 

superação da violência, a reorganização ou reconstrução da vida em diversos aspectos, dentre 

eles, o afetivo, a situação material e financeira e outras dimensões que se apresentarem no 

campo. 

 

Desde já agradeço, colocando-me à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente,  

Érika Nunes 

erikanunescs@hotmail.comTel: (62) 3576-7311 (res.) e (62) 8232-7450 (tim) (62) 8569-8038 

(oi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erikanunescs@hotmail.com
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9. ANEXO – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

Dados de identificação 

 

Nome completo 

 

Idade 

 

Raça/Etnia/cor (autorreferida) 

 

Religião(ões) ou culto(s) que pratica 

 

Escolaridade 

 

Deficiência física/doenças crônicas 

 

Orientação sexual ou “identidade” erótica predominante 

 

Estado Civil/com ou sem par estável no momento?  

 

Tem filhos/as (aborto(s)) Todos/as com o mesmo parceiro? Qual a idade deles/as (se houver)? 

 

Naturalidade. Onde moram os familiares? 

 

Com quem reside  

 

Tipo de moradia (apartamento, casa; de aluguel ou própria; outro?) 

 

Endereço completo  

 

Ocupação/profissão. Há quanto tempo (em caso afirmativo)? No que? 
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Local(is) no(s) qual(is) trabalha 

 

Renda média mensal 

 

 

Informações gerais do ex-marido ou ex-namorado oferecidas pela própria entrevistada 

 

Idade 

Raça/Etnia/cor  

Religião 

Escolaridade 

Estado Civil 

Ocupação/profissão 

Renda média mensal 

 

 

 

Explicar a metodologia e perguntar: 

 

Antes de continuarmos a nossa entrevista, queria saber se você conhece outras mulheres 

adultas que também vivenciaram e romperam com as situações de violência praticada pelos 

seus parceiros íntimos – namorados ou maridos – como você? Poderia me recomendar alguma 

para uma entrevista? 

 

 

Questão de abertura 

 

Minha pesquisa é sobre violência contra as mulheres, mas estou investigando situações de 

mulheres que conseguiram superar esta situação e dar continuidade à sua vida, reelaborando, 

reconstruindo, abrindo novas formas de vida... 
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Você acha que é possível superar situações de violência praticada por parceiros? Fale o que 

você pensa sobre isso. Como é possível? 

 

Quando você se recorda da experiência vivida, o que consegue lembrar? Como descreve o que 

te aconteceu? 

 

A partir do momento em que vocês se conheceram, quando começaram os indícios de 

violência? Fale um pouco sobre como foi este relacionamento, o que você sentia por ele etc. 

 

Você fazia o que na época: trabalhava, estudava, as duas coisas, era dona de casa, etc? 

 

Houve mais de um episódio de violência? Qual foi o tipo de violência (ameaças, física, 

sexual...). 

 

A quem ou a que a você atribui a “responsabilidade” por esta situação?  

 

Qual a sua opinião a respeito de homens que praticam a violência contra suas parceiras? O 

que eles querem expressar com tais práticas? Por que você acha que isso acontece?  

 

Contou pra alguém? Quem? Buscou ajuda? Fale um pouco sobre isso. 

 

Se sim: Você encontrou alguma dificuldade no atendimento que recebeu em qualquer dos 

serviços ou instituições? 

 

Estar atenta: se ela menciona: deams, lei, algum tipo de serviço público ou privado (escola, 

hospital, assistência social, igreja etc.) 

 

Você o processou judicialmente? Por quê? (Válido tanto para as respostas afirmativas e 

negativas) Qual foi o desdobramento policial e jurídico? Fez algum tipo de movimentação 

política (acionar grupos, imprensa, etc)? 

 

Como ficou a relação depois? Vocês continuaram juntos, se separaram? 
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Como você descreveria sua situação após a experiência vivida em termos de consequências 

físicas, emocionais, psicológicas, financeira, etc. 

 

Estar atenta: se ela passou a tomar remédios, a fazer terapias, a fazer uso de álcool etc... 

 

 

VIDA NOVA, RELACIONAMENTOS, TRABALHO, CARREIRA, ETC... 

  

Teve outros/as parceiros/as antes dele? Como eram essas relações? 

  

A que você atribui o grande número de violência sofrida pelas mulheres? 

 

Hoje, como a você define o que sente por seu ex-companheiro, marido ou namorado? 

 

Como você avalia o curso de sua vida após a situação de violência? Qual a visão de si mesma 

frente ao/s episódio/s de violência? O que mudou na sua visão/sentimento de vida? 

 

Você costuma pensar no futuro? Faz planos? Como se sente em relação ao futuro?  

 

Você tem amigos? Mais amigos ou amigas? Fale um pouco das suas principais relações de 

convivência, amigos, familiares, pessoas mais próximas. 

 

Depois do parceiro que cometeu a violência, voltou a se relacionar amorosamente com 

alguém? Quanto tempo depois? 

 

Atualmente você tem uma preocupação diferente com as novas relações amorosas? Está mais 

atenta? Fale um pouco sobre isso  

 

O que você considera como uma relação afetiva e íntima ideal ou que seria mais próxima a 

sua expectativa? 

 

 

QUESTÕES MAIS “POLÍTICAS”: 
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Conhece a Lei Maria da Penha? Qual a sua opinião a respeito da lei? 

 

Conhece alguma campanha contra a violência às mulheres ou outra forma de atuação de 

grupos ou do governo? O que pensa delas?  

 

Acha que este tema da violência contra as mulheres aparece de modo adequado nos meios de 

comunicação, TV, rádio, jornais, revistas, internet? Você fica ligada nessas notícias? O que 

sente quando vê, ouve ou lê algo a respeito?  

 

Costuma ser perguntada sobre essas situações vivenciadas? Como e quem mais 

frequentemente te aborda sobre o assunto? Como você lida com isso? 
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10. ANEXO – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

                  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa “Da via crucis à 

reinvenção da própria existência: as “Marias da Penha” de Goiânia”. Meu nome é Érika 

Nunes de Medeiros Ferreira Borges, sou a pesquisadora responsável, mestranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, linha de 

Pesquisa – Direitos Humanos, Diferença e Violência sob orientação a Profa Dra Eliane 

Gonçalves – PPGS/FCS/UFG. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável.  

Esclareço que em caso de recusa na participação, você não será penalizada de forma 

alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

comigo via e-mail (erikanunescs@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do seguinte contato telefônico: (62) 8232-7450. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

 

Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa tem o nome de “Da via crucis à reinvenção da própria existência: as “Marias da 

Penha” de Goiânia”. Trata-se de um estudo cujo objetivo é investigar e analisar, sob o ponto 

de vista da sociologia em diálogo com os estudos de gênero e feministas, narrativas de 

mulheres adultas acima de 18 anos de idade, das diferentes camadas socioeconômicas, de 

pertencimento étnico-raciais diversos, sem restrição quanto à escolaridade ou locais de 

residência, presença de deficiência ou não, residentes em Goiânia-GO, que vivenciaram 

situações de violência perpetradas por seus companheiros – maridos e namorados – buscando 
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captar os significados subjetivos atribuídos às experiências vividas e processos de 

subjetivação que sinalizem ruptura com a situação de violência sofrida, ressignificando suas 

vidas fora dos ciclos da violência. Entendo que o problema da violência contra as mulheres é 

recorrente em diversas histórias de vida que marcam subjetividades e memórias, experiências 

que nem sempre são compartilhadas e ouvidas. Nessa perspectiva, a pesquisa em questão 

pretende trazer para o espaço público, da ciência uma problemática tida como da esfera das 

relações amorosas e, portanto, de âmbito privado.  

A pesquisa se ancora na abordagem qualitativa através da realização de entrevistas em 

profundidade, na modalidade “histórias de vida”, que tem como função relatar as experiências 

vivenciadas, que terão duração de uma hora, em média, e registro de áudio por meio de um 

gravador. A participação nesta pesquisa não traz complicações legais, talvez, apenas, a 

mobilização de alguns sentimentos e lembranças diante da temática que será abordada 

ocasionando um possível desconforto com algumas das perguntas do Roteiro de Entrevista. 

No sentido de minimizar eventuais danos ou sofrimento, sinta-se à vontade para respondê-las 

ou recusá-las ou ainda visualizar o Roteiro. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos 

à dignidade do sujeito da pesquisa. As entrevistas serão marcadas com antecedência. O local, 

a duração e o número de entrevistas são flexíveis conforme sua disponibilidade e interesse, 

levando também em consideração o tempo para você contar a história da sua vida a partir das 

questões subjetivas que servirão como eixo norteador para as conversas que serão gravadas e 

depois transcritas para posterior análise. As entrevistas não contarão com a presença de 

terceiros. Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa, tendo livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

conseqüências. Não envolve custos a quem concorde em participar, não haverá nenhum tipo 

de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação, e também não oferece riscos a 

sua saúde. Caso ocorra algum tipo de despesa decorrente da cooperação com a pesquisa, estas 

serão pagas em dinheiro pela pesquisadora. 

Como o maior benefício que esta dissertação pode trazer será o conhecimento gerado, os 

resultados da pesquisa se tornarão públicos e acessíveis a quem interessar, por meio da 

dissertação de mestrado, de artigos a serem submetidos à publicação em revistas 

especializadas, além de apresentações em seminários, simpósios, congressos, etc., ou até 
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mesmo em pesquisas futuras. Sempre garantindo o anonimato das participantes e o direito de 

pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação na pesquisa. 

Todas as informações recolhidas são sigilosas, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto 

aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, por isso serão armazenados em ambiente 

seguro. Cada participante possui garantia expressa de liberdade de se recusar a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo. Portanto, os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução 466/12. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrita sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Da via crucis à reinvenção da própria existência: as “Marias da Penha” de 

Goiânia”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informada e esclarecida, pela 

pesquisadora responsável Érika Nunes de Medeiros Ferreira Borges, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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