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RESUMO 

 

Este estudo buscou compreender, a partir dos discursos de mulheres que estabelecem ou 

estabeleceram vínculos afetivo-sexuais com outras mulheres, quais os sentidos acerca das 

violências nestes vínculos. Dessa forma, com base no debate feminista sobre a violência, se 

faz necessário deslocar a noção da violência que é naturalizada como sendo sempre de um 

homem (agressor) para uma mulher (vítima). O debate seguiu no sentido de afirmar que é 

necessário desnaturalizar a ideia de que mulheres não podem ser violentas, assim como 

pensar que as relações humanas se complexificam quando vínculos afetivo-sexuais 

estabelecem-se. Uma vez que as relações humanas sendo constituídas por relações de 

poder, a violência se faz presente como uma possibilidade. No presente estudo, entende-se 

gênero a partir do pensamento de Judith Butler, autora que nos ajuda a pensar que 

masculinidades e feminilidades se constituem nos corpos independe da biologia destes. Com 

base na metodologia feminista e na abordagem da produção de sentido, a pesquisa foi 

balizada pelo debate sobre objetividade em ciência, posicionamento na pesquisa e nas 

relações entre pesquisadora e entrevistadas. Problematizando a partir destas duas 

perspectivas, buscou-se analisar os sentidos trazidos pelas mulheres para a violência em 

vínculos afetivo-sexuais, quais as diferentes expressões de violência que se apresentam nas 

entrevistas, e quais elementos se relacionam na construção desses sentidos. Para estes 

estudos foram feitas oito entrevistas, utilizando o recurso metodológico de bola de neve - 

em que uma entrevistada indica a próxima - sendo quatro entrevistadas participantes ou ex-

participantes de movimentos sociais, grupos de mulheres lésbicas ou bissexuais, e quatro 

sem nenhum vínculo ou participação nesses movimentos e grupos. Assim, uma das 

entrevistas foi tomada como base, e a partir dela foi feito um diálogo entre a teoria e as 

outras entrevistadas. Quatro pontos foram tomados como base na análise das entrevistas: o 

que era violência para essas mulheres, quais as situações eram descritas como de violência, 

as causas da violência e o que foi feito por elas diante dessas situações. Outros pontos como 

o ciúme, pensando a forma com que esse sentimento é tomado nas entrevistas e a relação 

deste com o amor e a violência; a visibilidade, pensando a vida cotidiana e os jogos de tornar 

visível ou não suas práticas; os movimentos sociais, com destaque para o movimento de 

mulheres lésbicas e bissexuais, e como se dá a discussão com relação à violência em vínculos 

afetivo-sexuais entre mulheres. Assim, este estudo busca aprofundar os conhecimentos 



acerca das situações de violência, a partir das concepções de mulheres que se relacionam ou 

que se relacionaram com mulheres afetivo-sexualmente. Permite que as mulheres, que se 

auto definam lésbicas ou não, possam falar de suas relações, das dinâmicas vividas, suas 

concepções de violência e de possíveis situações de violência que tenham acontecido nestes 

vínculos. E apresenta-se como um caminho de problematizar e apontar possíveis caminhos 

de resistência e combate a violência que acontece nos vínculos afetivo-sexuais entre 

mulheres. 

 

Palavras-chaves: violência; vínculos afetivo-sexuais; lésbicas e bissexuais; invisibilidade; 

movimentos sociais; gênero; feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to understand, according to the speech of women who has or had been in an 

affective-sexual relation with others women, the meanings of violence within these 

relationships. According to the feminist discussion about violence, it is necessary to shift the 

naturalized violence as being from a man (aggressor) towards a woman (victim). In this 

study, the gender concept is used, according to Judith Butler, writer that brings an 

understanding that masculinity and femininity are formed beyond the body. Therefore, the 

discussion emerges to denaturalize the idea that women cannot be violent, the relations are 

established on a singular way in the sexual- affective bonds and, being formed by power 

relations, the violence is a possibility. According to the feminist methodology and the social 

constructionist sensitivity approach, this research is marked by the science objectivity, the 

emplacement in research and the relation between interviewer and interviewed. Through 

these two perspectives, I search to analyze the meaning of violence in affective-sexual 

relation brought by women, which are the expressions of violence that appears in the 

interviews and which elements relate to construct this meaning. It is a total of eight 

interviews, using the snow ball methodology – in which one interviewed indicates another – 

being four participants or had participated of social movements, lesbian or bisexual women 

group and four with no participation in these groups or movements. Thus, an interview was 

used as a mark to start to relate the theory and the others interviews. Four marks were used 

to analyze the speeches: what is violence to these women, which are the violent situations 

described, what caused the violence and what have they done in the violent situation. 

Another concept, as jealous, and how it appears in the speeches and it relation between love 

and violence; the visibility, thinking on their daily live and what is done to make their 

practice visible or not; the social movements, highlighting the lesbian and bisexual women 

group, and the discussion about the violence within woman-woman sexual-affective 

relation. Therefore, the study aims to go further in the discussion about violent situations, 

from women that relate or had related sexual-affectively with other women’s concept of 

violence. Allows women that call themselves as lesbian or not, speak about their relations, 

the dynamics lived in those, their violence conceptions and the possible situations of 

violence that had happen in the relation. And it is a path to question and indicate possible 

ways to resist and oppose the violence in sexual-affective relations between women. 



Key-words: violence; sexual-affective bonds; lesbians and bisexuals; invisibility; social 

movements; gender; feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tudo começou quando conheci Luiza. Sem muitos rodeios, sentiu-se à vontade para contar a 

respeito da sua vida, e dentre outras coisas, falou de uma parceira com quem se relacionava 

no momento. Era apenas o primeiro contato e ela parecia bastante tranquila em conversar. 

Depois disso, nos encontramos em redes sociais na internet, e um dia fomos a um dos cafés 

da cidade. Durante a conversa, chegamos a um ponto que se referia a sua ex-namorada, que 

também teria sido a primeira namorada, a quem vou chamar de Nina. 

 

Para Luiza, um dos pontos para o fim do namoro foi o fato delas brigarem muito, e Nina ser 

muito ciumenta. Ela contou que estava em algum lugar acompanhada de amigos e amigas, 

quando Nina chegou, questionava quem seriam as pessoas, demonstrava ciúmes, e 

constrangia Luiza. Diante desses episódios que foram sendo compartilhados pouco a pouco, 

dois me chamaram atenção.  

 

Em um deles, Luiza resolveu ficar com outra pessoa, e em seguida foi ao encontro de Nina 

em uma praça no centro histórico da cidade do Recife. Quando se encontraram, Luiza disse 

que tinha ficado com outra menina, e que queria acabar o namoro. Nina ficou com muita 

raiva, empurrou Luiza, e a jogou no chão, ia bater nela, mas algumas pessoas que estavam 

perto, conhecidos de Luiza, a seguraram. Luiza se levantou do chão e foi para casa. Passou 

alguns dias sem atender os telefonemas de Nina, e depois de algum tempo voltam a se falar.  
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Luiza dizia que pensava em tudo que elas tinham passado, no amor que elas sentiam uma 

pela outra e decidia tentar mais uma vez. 

 

Outro episódio que Luiza contou foi que elas se encontravam na casa da irmã de Nina, e em 

meio a conversas ambas passam a se provocar, a dizer coisas com tom de humilhação. Até 

que Luiza, bastante incomodada com as palavras que estava escutando de Nina, tentou sair 

da casa. Foi quando percebeu que estava trancada juntamente com sua namorada dentro da 

casa, tentou estabelecer um diálogo e sair, mas essa estratégia não funcionou. Então, ficou 

mais e mais irritada e acabou por bater em Nina com a intenção de que esta abrisse a porta. 

O que não aconteceu. Elas continuaram na casa, e acabaram por dormir, e só no outro dia 

Luiza conseguiu sair. 

 

Nesse mesmo café passei a refletir acerca das situações de violência que acontecem nas 

relações afetivo-sexuais como possível objeto de pesquisa, e com enfoque em casais de 

mulheres. Fiquei questionando-me sobre a liberdade que essas pessoas teriam de falar para 

outras a respeito dessas situações, e como poderiam buscar não só apoio, mas trocas. 

Segundo Luiza, sua família não sabia que ela se relacionava com mulheres, Nina seria apenas 

uma amiga. Então, com quem mais elas iriam compartilhar essas experiências? Luiza 

costumava compartilhar esses acontecimentos com suas amigas, mas ninguém procurava se 

envolver, deixando que ambas, por si sós, conseguissem resolver seus problemas.  

 

A partir daí, prestei mais atenção em outras situações que pudessem ajudar a pensar sobre 

essas questões. Até o dia que em que estava no centro da cidade do Recife, na casa de uma 

amiga, que se localizava em uma rua de duas boates LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros), a MKB (frequentada por um público misto, com leve 

predominância da presença de homens, travestis e transexuais femininas) e o Nosso Jeito 

Bar (frequentada predominantemente por mulheres). Já era de noite, e estávamos na janela, 

olhando o movimento da rua, algumas pessoas saindo das boates. No momento passou um 

grupo de meninas, que de modo despojado andava, falava e ria alto. Foi quando minha 

amiga comentou: “Menina, todo sábado de madrugada tem briga nessa rua. Briga de 

sapatão, é uma baixaria. Puxam o cabelo, batem na cara, arranham com as unhas e gritam, 

choram, chamam atenção mesmo”. 
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E eu fiquei me perguntando: o que a minha amiga estava chamando de “briga de sapatão“? 

Sejam elas lésbicas, bissexuais, ou mesmo, aquelas que nem se definem, mas que naquele 

momento estão se relacionando com outras mulheres, por que elas brigam? Eram casais 

brigando, ou eram mulheres brigando por outras mulheres? Por quais razões elas brigam? 

Seriam as mesmas questões de Luiza e Nina, ou seriam outras?  

 

E assim foi se dando a construção desse estudo. Mesmo depois de começar a pesquisar 

sobre o tema, ouvi outros comentários a respeito, que iam desde “E isso existe? Você acha 

que vai encontrar mulheres que sofrem violência por outras mulheres?”, “E mulher bate em 

mulher?”, até “Você vai estudar isso? Que massa! Se quiser eu conheço um monte de gente 

pra você entrevistar. Tem, e muita, violência entre mulheres”, “Me entrevista, eu já sofri 

violência”. E a pergunta mais frequente foi: “Você está estudando isso por quê? Se 

relacionou com mulheres e sofreu violência?”. 

 

Assim, durante algum tempo questionei se seria necessário definir-me em uma categoria 

identitária. Fiquei numa complexa e binária reflexão. Por um lado, perguntei a mim mesma 

se deixaria que fosse tida como heterossexual falando de lésbicas que sofreram/sofrem 

violência ou mesmo se deixaria que o trabalho e o tema da pesquisa me enquadrasse como 

uma lésbica que sofreu violência.  

 

Por outro, entendo como importante me localizar nessa pesquisa, dizer que pesquisadora eu 

sou, localizar de que lugar o saber está sendo produzido, indo ao encontro de uma 

perspectiva feminista e baseada nas ideias da autora Donna Haraway (1995). Dessa forma, 

pensar como este trabalho lidaria com a “objetividade”, pois saímos da dimensão da 

universalidade e imparcialidade da produção deste conhecimento ao indicar quem produz, 

onde se produz e quais os limites e alcances da produção do conhecimento.  

 

Mas, até que ponto seria importante falar aqui se me relaciono com mulheres? Será que 

apenas lésbicas estudam lésbicas? Será que todos os estudos se relacionam de alguma 

forma com as vivências dos pesquisadores e pesquisadoras? Quem estuda, por exemplo, 

abuso sexual, necessariamente foi abusado ou é um abusador? Será que ser lésbica e ter 

vivido situações de violência torna-me mais capaz de olhar para esse tema e estudá-lo? Será 
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que só pessoas que vivenciaram essa experiência são capazes de perceber a violência como 

uma questão a ser estudada? 

 

Acredito que a proposta aqui é tensionar a categoria lésbicas, assim como Judith Butler 

(2003) faz à categoria mulher do movimento feminista, a pergunta poderia ser: Quem é 

lésbica? Será que existe um elemento comum a todas estas mulheres? Entendendo que se 

identificando ou não com essa nomeação, é importante possibilitar brechas para que outros 

elementos constituintes desses sujeitos possam também se expressar.  

 

Assim, a intenção não é deixar o leitor ou a leitora procurando as respostas a respeito das 

minhas práticas e dos meus marcadores sociais. Na verdade, estes elementos devem ser 

sempre levados em consideração como parte integrante da minha forma de olhar o mundo, 

de me questionar, de fazer pesquisa e de me posicionar diante das coisas. Por outro lado, 

tenho receio de ser automaticamente enquadrada dentro das “caixas” que categorizam e 

engessam o estudo como sendo disso ou daquilo. Ou seja, meu medo é dizer que sou 

lésbica, e a pesquisa virar, “a lésbica estudando violência entre lésbicas”, ou dizer que sou 

heterossexual, e a pesquisa virar “a hetero pesquisando lésbicas”. 

 

Proponho-me a questionar o dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 1988b), e caminhar na 

direção pós-estruturalista tentando desessencializar as produções dos corpos que a 

produzem. De forma que, prefiro deixar aqui a reflexão, mesmo que sem resposta, para que 

seja destacada a pesquisa e problematizações sobre o tema. Esses questionamentos ficarão 

por conta dos(as) próprios(as) leitores(as). Essa é uma tentativa de que os pré-conceitos, no 

sentido de algo que antecede, sejam retirados. Se é que isso é possível. 

 

E o trabalho segue na sua construção, com o encontro de um estudo a respeito dessa 

temática, o artigo No arco-íris também há roxo: Violência conjugal nas relações lésbicas, 

escrito por Helena Topa (2010), na revista Lés Online. Foi desse título que me inspirei para 

criar o título dessa dissertação. Assim, o título “Do lilás ao roxo” é uma brincadeira com o 

lilás, cor que se relaciona com o movimento feminista e o movimento lésbico, e o roxo 

característico da violência, como trouxe a autora.  
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O roxo, no entanto, dá uma ideia de violência física, e nesse aspecto não me proponho em 

dar ênfase a esse tipo de violência. O roxo aqui pode simbolizar as marcas, mas não apenas 

as marcas físicas, mas as marcas das diversas formas de violências, as invisíveis e visíveis. No 

decorrer do trabalho vai ficando cada vez mais evidente que a busca é tentar encontrar e 

deixar se fazer ver as diversas formas de roxo. 

 

Na tentativa de reconhecer e mapear outros trabalhos que discutissem o tema, outras 

produções acadêmicas, seja no campo dos Direitos Humanos, dos Movimentos Sociais, e da 

Psicologia, fiz um levantamento bibliográfico de alguns autores e autoras que abordam o 

tema em teses, dissertações e artigos científicos. Assim, antes mesmo de realizar uma 

revisão da literatura acerca da violência nos vínculos afetivo-sexuais entre mulheres, fui 

buscar o que a literatura tem escrito sobre a homossexualidade feminina e como a violência 

entra nesse campo. Isso ajudou a localizar o campo, buscar quais os descritores ou palavras-

chaves são utilizadas pela literatura para tratar a relação entre mulheres. 

 

Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é possível pesquisar os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeSC)1. A BVS indica que os descritores são uma padronização dos termos usados 

para indexar artigos de revistas científicas e produções acadêmicas. Este mesmo site 

disponibiliza uma busca pelos descritores e neles foram encontrados “homossexualidade 

feminina” e “lesbianismo”, ambos descritos como a “atração ou relação sexual 

entre mulheres”. Os descritores “lésbica” e “lésbicas”, não foram encontrados na base de 

dados desta busca. A busca foi feita inicialmente com as indicações de descritores da BVS, e 

outros descritores também foram pesquisados. Acredito na importância de pesquisar 

palavras que aparecem na literatura e no cotidiano de mulheres que se relacionam afetivo-

sexualmente com mulheres, mas que ainda assim não aparecem como indexadores. 

 

Fiz um levantamento de duas bases de dados: Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - onde se encontram teses e 

dissertações e no Scientific Electronic Library Online (SciELO) - biblioteca eletrônica que 

abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Pressupus que estas 

                                                             
1 http://decs.bvs.br/ 
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fontes iriam me fornecer produções de espécies distintas, artigos e teses/dissertações, 

sendo estes dois os bancos que concentram o maior número de produções para os 

descritores pesquisados.  

 

Este levantamento foi feito de forma a inserir na busca dos bancos de dados, na seção por 

assunto, as palavras escolhidas. Assim, os trabalhos que apresentaram nos seus resumos ou 

palavras-chaves apareceram na busca. Após este momento, alguns desses descritores foram 

também pesquisados juntos ao termo violência, unindo dois termos, o que trouxeram outros 

dados a respeito de trabalhos publicados. Fiz a busca por descritores que tinham números 

de trabalhos relevantes para fazer a junção dos descritores. A partir do levantamento 

realizado construí duas tabelas para facilitar a organização dos trabalhos encontrados. 

 

 

Tabela 1 

Indexadores  
Banco de Teses da 

CAPES 
SciELO 

Lésbicas 142  39 

Lésbica 142  7 

 Homossexualidade Feminina 106  9 

Lesbianismo  22 1 

Sapatão  1 - 
Tabela 1: Quantitativo de trabalhos encontrados nos dois bancos de dados com os descritores. 

 

Tabela 2 

Indexadores  
Banco de Teses da 

CAPES 
SciELO 

Lésbicas - Violência 13  3 

Lésbica - Violência 13  0 

 Homossexualidade Feminina - Violência 7  1 

Lesbianismo - Violência 0  0 
Tabela 2: Quantitativo de trabalhos encontrados, associando-se "violência". 

 

Depois desse levantamento acerca dos descritores, parti para um segundo momento do meu 

levantamento bibliográfico. Voltei aos bancos de dados, priorizei o descritor “lésbicas”, que 

foi o que mais apresentou trabalhos e fui a busca destas produções para tentar responder 

quatro perguntas: Em que ano? Em que lugar do país? Qual área do conhecimento científico 

estava produzindo estes trabalhos? E qual assunto estava sendo abordado?  
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Para esse segundo levantamento, tive o cuidado de retirar os trabalhos que se encontravam 

repetidos, os trabalhos que tinham autores estrangeiros, os que tinham sido produzidos no 

exterior, e que estavam em outras línguas. Com exceção para trabalhos realizados em 

parceria com outros centros de pesquisa fora do país, indicando uma aliança entre os dois 

centros de estudo na temática abordada. Esta iniciativa buscou priorizar a produção 

nacional. As tabelas (em anexo) mostram com mais detalhes esses dados, primeiramente no 

Banco de Tese da CAPES e posteriormente no SciELO. 

 

Na Tabela 3 (em anexo) podemos ver a quantidade de trabalhos por ano, e em negrito, os 

anos que mais se destacam no número de trabalhos. As Tabelas 4, 5 e 6 (em anexo) 

apresentam estes trabalhos, e nelas estarão destacadas em negrito os trabalhos que têm 

como objeto de estudo mulheres lésbicas ou temas relacionados com lesbianidade, sem que 

esse seja um termo genérico. Ou seja, quando o estudo se dedica a mulheres lésbicas e 

bissexuais, especificamente, sem que este esteja tratando de lésbicas juntamente a gays, 

como “gays e lésbicas”, ou mesmo, quando se inserem nos estudos que tratam de temas de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgenêros (LGBT). Já os trabalhos que 

se encontram dentro de caixas, dando destaque a linha, representam os trabalhos que são 

resultados do cruzamento entre o descritor lésbicas e o descritor violência. 

 

Dessa forma, na CAPES, são 111 dissertações no nível de mestrado. Tendo o Sudeste como a 

região do País que mais produziu estudos neste tema com 60 publicações, e em segundo 

lugar a Região Sul com 22 trabalhos. Dentre as áreas do conhecimento, a Psicologia teve 30 

publicações. Do total de trabalhos produzidos, 34 trabalhos apresentavam como assunto 

específico às lésbicas, e destes trabalhos, dois tratavam sobre violência. 

 

Assim, fui à busca dessas duas dissertações. A primeira é do ano de 2010, de autoria de Rita 

de Cassia Valado Lopes, produzido na Fundação Oswaldo Cruz, na área de Saúde Pública, no 

Rio de Janeiro, o título do trabalho é A homossexualidade feminina no campo da saúde: da 

invisibilidade à violência. Neste trabalho a autora fala da invisibilidade das mulheres lésbicas 

e bissexuais da área de assistência integral à saúde da mulher. Ela também trata também da 

violência contra homossexuais nas suas formas simbólicas, e fala do preconceito e da 

exclusão. A autora diz que “tanto o silêncio quanto o não silêncio da homossexualidade 
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feminina podem causar violência psicológica, com efeitos de agravos à saúde” (VALADO e 

GOMES, 2011, p. 1461).2 

 

O segundo trabalho tem como autoria Fernanda Calderaro da Silva, produzido na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo no ano de 2011, na área da Psicologia, o título é Políticas 

de Saúde voltadas às lésbicas: um estudo sobre as possibilidades de reverter um quadro 

histórico de invisibilidade. A autora faz também relação à saúde dessas mulheres, e cita a 

violência que acontece na esfera privada e nas relações em casais de mulheres, mas seu foco 

é a saúde dessas mulheres e o preconceito. Ela diz:  

 

[...] fatores sociais e institucionais que podem levar as lésbicas a terem problemas 
de saúde do que nas especificidades relacionadas ao processo saúde/doença. Os 
estudos nacionais apontam para a violência na família, entre amigos, vizinhos e no 
trabalho, sendo as ocorrências mais frequentes entre as lésbicas (em comparação 
com os gays), e ocorrendo na esfera privada, que é menos visível (Calderaro, 2011, 
p. 65). 

 

Ainda a respeito dos trabalhos da CAPES, são 25 teses no nível de doutorado encontrados 

com o descritor lésbicas. Estando novamente a Região Sudeste no primeiro lugar nessas 

produções com 14 trabalhos, e a Região Sul com seis. Dentre as áreas do conhecimento a 

Psicologia teve seis produções. Do total de trabalhos, dois tratavam do tema violência. 

Quanto aos trabalhos que tratavam especificamente de lésbicas, apenas um trabalho aborda 

a violência.  

 

A tese é da autora Érica Renata de Souza, produzido na Universidade Estadual de Campinas, 

na área da Antropologia, no ano de 2005. O trabalho tem como título Necessidade de filhos: 

maternidade, família e (homo)sexualidade. Neste trabalho a autora aborda a maternidade 

em casais de mulheres, e aborda a violência que acontece com as mulheres entrevistadas 

em sua pesquisa. Ela aponta que “a lésbica que não é mãe parece se identificar com outro 

tipo de estereótipo: a de lésbica violenta” (p. 126). Assim, faz um debate sobre a violência 

que acontece com essas mulheres, focando suas relações com a família, com seus ex-

maridos e com as atuais companheiras. Identifico este como o trabalho mais próximo do 

tema e das questões que trado neste estudo. 

                                                             
2  Esta dissertação reflete um trabalho construído no formato de artigo, e foi publicado no ano de 2011. 
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No SciELO foram encontrados 32 trabalhos, dentre esses 21 produzidos na Região Sudeste e 

seis na Região Sul, três na Região Centro-Oeste e dois no Nordeste. Na Região Norte nenhum 

trabalho foi encontrado. É importante destacar que estes dados se relacionam com a 

quantidade de pós-graduações nas regiões Sul e Sudeste, em maior quantidade se 

comparada a outras regiões. Quanto à área do conhecimento, relacionei esta com o 

periódico que a produzia, dessa forma, os Estudos Feministas com sete trabalhos e a 

Psicologia com oito, foram as duas áreas que mais produziram sobre o tema nos anos 

pesquisados. Tendo uma concentração grande dos estudos feministas nos anos de 2006 e 

2007, e da produção da Psicologia nos anos de 2010 e 2011. Do total de trabalhos somaram 

oito os que tinham lésbicas como tema específico. Destes, um também abordava o tema da 

violência, da mesma autora encontrada na CAPES no nível de mestrado, Rita de Cássia 

Valado Lopes.  

 

Após levantamento bibliográfico, ao juntarmos os dois bancos de dados pesquisados, temos 

175 trabalhos encontrados, nos quais 48 abordam o tema lésbicas especificamente.  É 

importante pontuar que deste total de trabalhos, 12 foram produzidos na região Nordeste, e 

um produzido em Pernambuco, e que trata especificamente de lésbicas. Este trabalho foi do 

ano de 2008, encontrado no CAPES, no nível de mestrado, na Universidade Católica de 

Pernambuco, de autoria de João Ricard Pereira da Silva, intitulado Parentalidades e 

conjugalidades em uniões homoafetivas femininas. Neste trabalho o autor realiza entrevistas 

com sete mulheres a respeito de suas experiências, da maternidade, de relacionamentos 

anteriores e a dinâmica atual do casal.  

 

Assim, “Do lilás ao roxo: violência nos vínculos afetivo-sexuais entre mulheres”, se apresenta 

como uma pesquisa no campo da violência especificamente com o temática de lésbicas e 

bissexuais, na região Nordeste do País e que aborda como tema a violência nessas relações. 

Assim, é uma possibilidade de tornar visível a experiências de lésbicas com relação à 

violência em suas relações e com a especificidade de ser realizada em Recife- Pernambuco. 

E, para além disso, se apresenta como um espaço que possibilita não apenas que “dados” 

sobre a violência sejam criados, ou que se tome conhecimento destes acontecimentos, mas, 

mais que isso, que essas mulheres possam pensar sobre suas vidas, seus relações afetiva-

sexuais, e suas dinâmicas diante dos seus relacionamentos, de suas parcerias, de suas 
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posturas diante da violência. Para que possam falar também do que vivenciaram, e se é e 

como é possível lidar com essas situações, quais recursos sociais, familiares e políticos são 

buscados quando a violência acontece.  

 

Outro ponto que se torna relevante é com relação ao campo de estudos feministas. Este 

estudo, de caráter feminista, no qual parto de uma perspectiva de igualdade e o fim de 

hierarquias entre as pessoas baseadas nas diferenças pelo engendramento dos corpos. 

Assim, me proponho a estudar um aspecto da violência que as mulheres podem vivenciar: a 

violência nos vínculos afetivo-sexuais entre mulheres, deslocando o lugar da mulher não só 

enquanto vítima, e buscando problematizar que posições de vítimas e de agressoras elas 

podem ocupar. 

 

Este estudo busca aprofundar os conhecimentos acerca das situações de violência, a partir 

de como as mulheres que se relacionam ou que se relacionaram com mulheres afetivo-

sexualmente compreendem. Visando permitir que as mulheres, que se autodefinam lésbicas 

ou não, possam falar de suas relações, das dinâmicas vividas nestas, sobre suas concepções 

de violência e de possíveis situações de violência que tenham acontecido nestas relações 

afetivo-sexuais. Dessa forma, meu objetivo é compreender como estas mulheres produzem 

sentidos acerca da violência em vínculos afetivo-sexuais entre mulheres. 

 

Escolhi o termo afetivo-sexual para este trabalho por entender que os termos lésbicas ou 

bissexuais limitam, de certa forma, as mulheres com quem pretendo trabalhar. Estamos 

falando de mulheres, que independente de como se definam politica ou identitariamente, 

relacionam-se, vinculam-se, envolvem-se com outras mulheres. Este tipo de encontro pode 

se dar de forma afetiva e sexual, assim, o termo que acredito que melhor se adequa neste 

trabalho para este tipo de intimidade criada entre elas será afetivo-sexual.  

 

Assim, esta dissertação apresenta-se com três capítulos, os quais organizei da seguinte 

forma: 

 

No primeiro capítulo, três discussões serão trazidas para o debate, primeiramente sobre o 

conceito de gênero e suas diferentes visões; o debate feminista sobre as violências, 
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pensando o campo da violência contra a mulher e da violência de gênero; e por último, uma 

discussão a respeito do campo teórico sobre a violência em vínculos afetivo-sexuais de 

pessoas do mesmo sexo, pensando o que foi discutido por outros autores e autoras. 

 

No segundo capítulo, trarei a discussão metodológica buscando responder três perguntas: o 

“por quê”, onde farei um debate acerca das abordagens e perspectivas teóricas nas quais me 

ancoro para pensar e realizar a dissertação; o quê, onde indicarei o que foi feito e quais 

recursos utilizei para realizar a pesquisa; e “o como”, onde trarei o processo de construção e 

os caminhos percorridos para a realização desta. 

 

No terceiro capítulo, serão trazidas articulações entre as entrevistas realizadas e a teoria a 

respeito do tema. Recortes de uma das entrevistas serão apresentados como guia para o 

debate e articulação com as outras entrevistas, de forma que buscarei responder a quatro 

questões: o que é violência para essas mulheres, quais situações são descritas como 

violentas, as causas da violência e o que foi feito por elas diante dessas situações. 

 

Então, encerro aqui as apresentações e introduções ao tema e inicio os debates a respeito 

do mesmo.  
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1 VIOLÊNCIA ENTRE MULHERES: O DEBATE SOBRE VÍNCULOS AFETIVO-SEXUAIS 

 
Estou pensando em viajar no feriado 

Mas se eu souber que uma vadia 
 ou um viado dormiu com você 

Não quero saber 
 pode ser um novo amor ou ex-namorado 

Não quero saber. 
 Você vai desejar não ter acordado 

(Chico César – Feriado) 
 

Cleide, 38 anos, foi uma das mulheres acompanhadas pelo programa Profissão Repórter, do 

dia 19 de junho de 2012, na Rede Globo de Televisão3, que tinha como tema mulheres que 

cometem crimes4. Cleide foi acusada de homicídio, matou a ex-companheira, Adileide, 

asfixiada em um motel no Rio de Janeiro. Elas se relacionaram durante 15 anos e o fim da 

relação teria se dado por conta de traição da companheira. O promotor de justiça afirma: 

“Ela entendeu que se a vítima não quisesse levar a vida ao seu lado, a vítima não levaria ao 

lado de ninguém”. Segundo a versão de Cleide, as duas brigaram no motel e ela teria sido 

agredida pela ex-companheira, agindo em legítima defesa. Dados do programa afirmam que 

homicídio é um crime raro entre as mulheres no Brasil, dos cerca de 56.250 mil crimes 

registrados no País, apenas 1.650 mil foram cometidos por mulheres, cerca de 3%. O 

                                                             
3 Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/mulheres-no-crime-parte-
1/2002427/>. e <http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/mulheres-no-crime-parte-
2/2002421/>. Acesso em: 22 Jan. 2012 
4 O Programa registrou os julgamentos de mulheres acusadas de crimes de roubo, furto e homicídio, e de 
mulheres que estão presas no Pará. 
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programa acompanhou o julgamento de Cleide, que teve como sentença oito anos de 

reclusão e inicialmente ficaria em regime semiaberto, caso tenha um emprego ou for 

estudar.  

 

O programa não problematizou a violência ocorrida em um casal de mulheres. Trata-se de 

um julgamento, de uma mulher autora de violência. Os lugares de vítima/agressor, neste 

caso vítima/agressora, permanecem marcados de formas opostas e isoladas, reduzindo a 

complexidade das relações humanas e das relações de violência que poderiam existir 

previamente entre elas. Cabe questionar: Quantas mulheres sofrem violência e, contudo, 

não chegam às estatísticas do Estado? Quantas são mortas? Quantas sofrem violências que 

não eram físicas? Quantas denunciam suas companheiras?  

 

Um tema que fui me aproximando no processo de conhecer o campo de pesquisa sobre 

violência foi a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a Lei 11.340, também 

conhecida como Maria da Penha, de 2006, este tipo de violência se caracteriza como 

“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (p. 2) e diz ainda:  

 

I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual (p. 2). 

 

Entendo que a Lei é um recurso político que dispõe de mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, assim, é importante salientar que a Lei considera que 

está se tratando de mulheres e que a violência deve ser prevenida, punida e erradicada, 

independente da orientação sexual da mulher que sofre essa violência. Ou seja, mulheres 

lésbicas e bissexuais seriam incluídas nos recursos da Lei, contudo, em todo o texto da 

mesma, só há referências ao agressor, ao homem.  
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Uma das perguntas que se pode fazer diante disto é: se a Lei usa de termos sexistas da 

linguagem, assim, generaliza para o masculino? Ou se de fato não foi pensado uma mulher 

agressora como possibilidade para a Lei? Sem perder de vista as implicações que isso têm 

nos mais variados âmbitos, seja jurídico, seja governamental, seja de políticas públicas, nos 

movimentos sociais, e outros que nem conseguimos mensurar. 

 

Segundos dados do Mapa da Violência 2012, produzido por Julio Jacobo Waiselfisz (2011), o 

Brasil se encontra na sétima posição nas taxas de homicídios femininos no contexto de 84 

países, sendo de 4,4 homicídios a cada 100 mil mulheres, dados compreendidos entre os 

anos de 2006 a 2010. Pernambuco ocupa a décima posição entre os Estados brasileiros, 

tendo como taxa de 5,4 homicídios a cada 100 mil mulheres. Já Recife ocupa o 13º lugar 

entre as capitais brasileiras, sendo 6,1 homicídios a cada 100 mil mulheres.  

 

Através deste Mapa da Violência de 2012 também se pode perceber que as faixas etárias 

que apontam maior número de homicídios acontece entre 15 a 29 anos. Esta compreende 

dois intervalos: a faixa de 15 a 19 anos e outra de 20 a 29 anos, sendo esta última em que a 

relação com o agressor – como é usado pelo autor – se mostra com dados significativamente 

diferentes. Na primeira faixa etária, os pais se destacam pelos maiores percentuais, sendo o 

pai em 7,9% dos casos e a mãe com 6,2%. Já com o cônjuge os percentuais são de 14,6% e 

namorado 7,7%. Na segunda faixa etária de 20 a 29 anos, cônjuge e ex-cônjuge tem os 

maiores percentuais, respectivamente, 38,7% e 14,2%.  

 

Ao analisar esses dados podemos perceber que as categorias que aparecem como autores 

das violência são: pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-

namorado, filho, irmão, amigo/conhecido, desconhecido. O que me faz perguntar em que 

categoria seriam contabilizadas as mulheres que sofreram violência nas relações com outras 

mulheres? Em que categoria entrariam as namoradas, ex-namoradas, cônjuges, ex-

cônjuges?  

 

O Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas: Promoção da Equidade e da Integralidade aponta 

alguns dados indicativos da violência nos vínculos entre mulheres, sendo “9,4%, parceiros/as 

ou ex-parceiros/as” (FACCHINI; BARBOSA, 2006, p. 23).  Outros dados obtidos em pesquisa 
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realizada na 9ª Parada do Orgulho GLBT, em São Paulo no ano de 2005, indicam que das 

pessoas entrevistadas que afirmam terem sido vitimas de agressão, em 3,4% dos casos a 

agressão foi do parceiro/a (CARRARA, 2006). É importante ressaltar que esta porcentagem 

se refere à violência que engloba parceiros e ex-parceiros, tornando-se pouco precisa a 

respeito da violência que acontece apenas com parceiras ou ex-parceiras. Isso demonstra a 

dificuldade, encontrada, muitas vezes, em se ter dados a respeito desse tipo de violência. 

 

Partirei de um olhar pós-moderno, como indica Conceição Nogueira (2004), que trata de 

uma perspectiva que questiona e rejeita os pressupostos fundamentais da modernidade, ou 

seja, descartando a ideia de que podemos encontrar verdades últimas, que o mundo pode 

ser compreendido por grandes teorias. Este olhar aponta para a multiplicidade de verdades 

que se configuram diante dos diversos contextos. Situada dentro de um campo de estudos 

que podemos chamar de pós-estruturalista, que vem questionar as estruturas, que pensa 

gênero como uma construção, não só das diferenças entre masculinos e femininos, mas 

também desses corpos e como eles se apresentam (NICHOLSON, 2000). Vale lembrar que as 

perspectivas pós-moderna e pós-estruturalista em sua maioria convergem, pois partilham da 

ideia de questionar aquilo que parece naturalizado. 

 

Neste trabalho partiremos desta perspectiva para discutir gênero, violência e vínculos 

afetivo-sexuais entre mulheres. Problematizando a dicotomia sexo/natureza e 

gênero/cultura, para assim conseguirmos pensar uma forma que nos possibilite fazer 

emergir questões de violência entre mulheres nos vínculos afetivo-sexuais. Por esse caminho 

nos será possível pensar que mulheres não são pacificas, que entre mulheres não há apenas 

“amor” e que existe violência. Assim, vamos poder pensar que violência contra a mulher não 

é coisa de homem, que não é coisa só do masculino. 

 
[...] com este deslocamento do “objeto mulher” como central da problemática da 
violência conjugal, amplio o universo de investigação também à violência nas 
relações homoeróticas ao retirar a exclusividade do diálogo pela violência do 
âmbito das relações afetivas heterossexuais (GROSSI, 1998, p. 299, Aspas da 
autora).  

Inicialmente irei traçar uma linha, numa perspectiva histórica, que busca fazer um percursos 

do conceito de gênero e de violência nos vínculos afetivo-sexuais. Assim, compreender como 

este campo ganhou destaque e quando a violência passa ser considerada um problema que 
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precisa ser mais bem compreendido, com estudos, realização de pesquisas e a elaboração de 

políticas públicas que se fazem necessárias.  

 

Considero como importante nessa discussão situar alguns pontos que podem guiar as 

problematizações tanto de violência quanto de gênero, para assim termos elementos que 

permitam olhar para as mulheres, para as situações de violência, para os elementos de uma 

rede que constitui essas circunstâncias e, assim, poder discutir, refletir, analisar a violência 

entre mulheres nos vínculos afetivo-sexuais. 

 

1.1 ABORDANDO GÊNERO E TRAZENDO PARA O DEBATE  

 
Antes mesmo de começarmos a discussão sobre gênero, se torna importante entender em 

que contexto este campo se apresenta. Acredito que a proposta não é falar mais uma vez de 

o que seria gênero, e dizer que no começo gênero era concebido como uma 

produção/diferenciação social do sexo (BARBIERI, 1993). E sim, tentar situar em que 

momentos passam esse campo teórico/estudos, para que possamos pensar de onde 

estamos falando e com base em que momento dentro desse processo encontramo-nos. 

 

Não há um consenso a respeito do primeiro estudioso de gênero, alguns autores afirmam 

que em 1955 teria sido o médico John Money como lembra Medrado-Dantas (1997). Para 

Heleieth Saffioti (2004) o primeiro estudo foi feito por Robert Stoller em 1968. Segundo esta 

autora, apenas em 1975 o debate e ganha caráter teórico de maior relevância com Gayle 

Rubin em um artigo, esta define que o sistema sexo/gênero - como é chamado por ela -, 

como “um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade 

biológica em produto da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais 

transformadas são satisfeitas” (RUBIN, 1975, p. 157).  

 

O termo gênero foi uma categoria criada com o intuito de combater o determinismo 

biológico que o termo sexo trazia. Este se relacionava, neste momento que chamarei de 

primeiro, com a natureza, a biologia dos corpos, já o gênero “à construção social e cultural 

do masculino e do feminino, e as relações de poder entre homens e mulheres” (THÉBAUD, 

2004, p. 67). Assim, gênero era pensado como algo que se relacionava com o 
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comportamento e a personalidade, mantendo-se, assim, uma dicotomia entre natureza e 

cultura. Teresita de Barbieri (1993) tenta explicar o sistema de gênero/sexo como um 

conjunto de práticas e símbolos. Ela diz: 

 

[...] representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir 
da diferença sexual anatômica-fisiológica e que dão sentido à satisfação dos 
impulsos sexuais, à reprodução humana e, em geral, ao relacionamento entre as 
pessoas (p. 3).  

 

Assim, gênero sofre uma mudança histórica enquanto conceito e campo temático. E neste 

estudo não será tratado como um sistema que diferencia sexo biológico e internalizações de 

culturas de valores e normas sociais, assim como, também não será a análise de situações, 

uma categoria, que contribuiria para análise - como raça e classe - como disse Joan Scott 

(1995). Ou ainda, um sistema de papéis sexuais, em que se busca analisar o que são coisas 

de homens e coisas de mulheres, e entender como esse sistema funciona.  

 

A compreensão de gênero aqui estará relacionada como um sistema de relações, que ao 

mesmo tempo organiza e desestabiliza interações, é organizado por elas, em uma rede com 

elementos de ordem discursivas, balizando relações de poder (NOGUEIRA, 2004).  Para 

Judith Butler (2003) “gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (p. 59). 

Nesse sentido, Butler defende que gênero seria a norma que se repete, se repete e se 

repete, de tal forma, que acaba por produzir uma materialidade ou uma ideia de 

materialidade, de superfície. 

 

Como aponta Adriana Piscitelli (2004) são variadas as posturas dos mais diversos autores e 

autoras a respeito do conceito de gênero, e estas mudanças teóricas que questionam e 

(re)elaboraram esse conceito apontam para um campo muitas vezes conflitivo, de 

pressupostos teóricos e políticos feministas. “Os chamados estudos de gênero têm sua 

origem no pensamento feminista e nos estudos sobre “a mulher” (FACCHINI, 2008, p. 81)5. 

                                                             
5 Segundo Nogueira (2001) existem três designações dos estudos: as feministas que acreditam no 
essencialismo, ou seja numa especificidade de natureza feminina, sendo o saber produzido por mulheres 
diferente do dominante, seriam denominados de estudos feministas; as feministas que acreditam ser possível 



33 

 

Os estudos de gênero e o feminismo, se mostraram interligados, sendo imprescindível 

contextualizar de modo sucinto acerca das teorias feministas e de alguns momentos 

importantes para este movimento social, na busca de compreender como o conceito de 

gênero foi sendo abordado. 

 

Algumas autoras feminista consideram três ondas que dividem o feminismo. Não é algo 

consensual, existem divergências com relação a esta divisão. É importante pontuar que 

esses três momentos não se encerram em si, pode-se perceber características marcantes do 

pensamento feminista nesses momentos três momentos, contudo, percebe-se uma 

influência e uma permanência de ideais e de lutas de uma onda na outra.   

 

A primeira onda, situada historicamente em meados do século XIX nos países da Europa, se 

caracteriza pela luta por direitos igualitários na politica, na educação, nesse momento as 

feministas também eram conhecidas como sufragistas. “As principais reinvindicações desta 

vaga foram essencialmente pelo direito ao voto, pelo qual o movimento sufragista se 

caracterizou e pelo acesso ao estatuto de ‘sujeito jurídico’” (NOGUEIRA, 2001, p. 135). Esta 

onda tem um caráter bastante elitista, apenas mulheres brancas e de classe média e alta 

conseguiam alçar espaços de fala, de busca por direitos, e a possibilidade de entrar em 

contato com outras mulheres em diferentes países. No Brasil este momento se inicia no fim 

do século XIX, com a influência das mulheres que vieram da Europa, imigrantes espanholas e 

italianas. Já se encontravam algumas mulheres brasileiras incorporadas nos movimentos 

sindicais, por melhores condições de trabalho e higiene (COSTA, 2005).  

 

A segunda onda do feminismo situa-se por volta dos anos de 1960 e se prolonga até meados 

dos anos 1980. Este momento foi marcado pelos novos movimentos sociais, com 

características mais inclusivas que permitiam integrar as questões de mulheres lésbicas, 

trabalhadoras, negras e pobres. Vale pensar a forma que se deu a inclusão dessas mulheres 

e até que pontos essas questões das diferenças eram abordadas. Tiveram destaques as 

manifestações de rua, a preocupação com a cultura e surge a política de identidade, nesse 

                                                                                                                                                                                              
fazer ciência não androcêntrica e tornam as mulheres o objeto de estudo, produziriam os estudo sobre as 
mulheres; e como crítica as perspectivas anteriores, os estudos que buscam estudar as relações entre homens 
e mulheres enquanto relações sociais seriam os estudos de gênero.  
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momento existe um destaque para a categoria mulher. Ana Alice Alcântara Costa (2005) 

aponta que a segunda onda na América Latina inicia nos anos 70, em meio aos regimes 

militares, surgindo como resistência das mulheres à ditadura. A autora afirma: 

 

O movimento feminista se proliferou através de novos grupos em todas as grandes 
cidades brasileiras e assume novas bandeiras como os direitos reprodutivos, o 
combate à violência contra a mulher, e a sexualidade (p. 15).  

 

O que parecia preocupar era a ideia que as mulheres eram seres dependentes, 

desvalorizadas, isoladas nas famílias como instituição necessária e imutável. A maternidade 

passa a ser questionada como geradora de desigualdade entre homens e mulheres. Eram 

produzidos jornais e panfletos que partilhavam as ideias ou sentimentos (NOGUEIRA, 2001). 

Conceição Nogueira (2001) contribui quando diz: 

 

Durante o pico da segunda vaga dos movimentos feministas, foram utilizadas um 
conjunto de estratégias de protesto, todas elas visando aumentar a consciência da 
desvantagem feminina, quer no trabalho, quer na família. [...] Houve situações que 
foram altamente exaltadas pelos meios de comunicação social da época, como, por 
exemplo, quando em 1968 se queimaram soutiens, cintas e pestanas postiças [...] 
Por outro lado a mesma comunicação social, não noticiava outros acontecimentos 
importantes, como a intervenção feminista na política promovendo mudanças 
legislativas e de direitos (p. 138). 

 

Piscitelli (2004) afirma que é por volta dos anos de 1960 que a subordinação feminina passa 

a ser entendida como algo que varia conforme a época e o lugar geográfico em que essas 

mulheres se encontram. Contudo, é consenso nas teorias feministas que estas estão em 

relação de subordinação com relação aos homens. Considerava-se que as mulheres eram 

oprimidas nos espaços que circulavam, assim, a sua vida privada passa a ser também 

incluídas nas discussões, afinal de contas, o privado passa a ser político, “na medida que 

político passa a ser essencialmente definido como poder” (PISCITELLI, 2004, p. 47). 

 

Diante disso, o debate passa a ser com relação à construção dessa relação, uma construção 

social e que dessa forma pode ser modificada. Passando-se assim, a questionar as raízes 

culturais dessas desigualdades e buscando algo que fosse comum a todas as mulheres. A 

categoria mulher surge dessa tentativa de buscar algo comum a todas elas. Piscitelli (2004) 

diz ainda: 



35 

 

A categoria mulher tem raízes na ideia do feminismo radical, segundo o qual, para 
além de questões de classe e raça, as mulheres são oprimidas pelo fato de serem 
mulheres – pela sua womanhood. Essa ideia foi útil, em termos políticos, para 
desenvolver o próprio conceito de feminismo, diferenciando-o, no contexto 
específico das discussões que tinham lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra, do 
pensamento de esquerda. O reconhecimento político das mulheres como 
coletividade ancora-se na ideia de que o que une as mulheres ultrapassa, em 
muito, as diferenças entre elas. Dessa maneira, a identidade entre mulheres 
tornava-se primária (p. 44). 

 

Regina Facchini (2008) em sua tese argumenta acerca dos estudos de gênero e consegue 

elencar algumas bandeiras, perspectivas ou mesmo formas de entender algumas questões 

nas pluralidades do movimento feminista dos anos 1960 e 1970. E diz: 

 

Embora houvesse importantes nuances entre os chamados estudos feministas das 
décadas de 1960 e 70, são elementos comuns: a ideia de uma essência universal 
compartilhada, muitas vezes ancorada no corpo e na materialidade; a 
universalidade de “a mulher” baseada numa experiência de opressão 
compartilhada; a pressuposição de um sistema de dominação/subordinação 
universal das mulheres nos moldes de um “patriarcado”; o uso de marcos 
explicativos universais; o recurso à polarização entre homens e mulheres, visto 
como opressores e oprimidas; um olhar para as relações de dominação como 
assimétricas e hierárquicas, de modo que o poder é visto como propriedade; a 
afirmação do pessoal como político; a referência ao corpo como lugar onde se 
expressa a opressão às mulheres por meio do controle da sexualidade e da 
reprodução (p. 81-82, Aspas da autora). 

 

A terceira onda do feminismo teve início em meados da década de 1980 e se estende até 

hoje, com uma multiplicidade de perspectivas e campos de atuação. Muitas das bandeiras 

de luta da primeira e da segunda onda já se mostravam de certa forma atingidas, contudo, 

muitas das conquistas mantiveram-se na teoria, especialmente no aspecto socioeconômico 

e no que se refere à vida privada (NOGUEIRA, 2001).  

 

Vale ressaltar que Nogueira é uma autora Portuguesa, e fala de um lugar. Estas constatações 

das mudanças e ganhos trazidos por influencia do movimento feminista precisam ser 

localizada, pois se apresentam de diferentes formas no mundo – Europa, América Latina, 

Oriente. Assim, localizar a autora se torna relevante para que possamos pensar em outros 

lugares e culturas e o movimento feminista. 

João Manuel e Ligia Amâncio (2006) apontam que uma das grandes preocupações desta 

onda do feminismo é a critica feminista à ciência e os estudos feministas da ciência. 

Evidenciar que a maioria dos cientistas são homens, o androcentrismo, e a preocupação de 
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fazer ciência de uma forma implicada e posicionada. Indicando a influência do pós-

modernismo nas teorias feministas. Nas palavras dos autores: 

 

O pós-modernismo feminista é uma corrente de pensamento que se localiza na 
Terceira Vaga do feminismo e que vai buscar ao movimento pós-modernista e pós-
estruturalista as suas principais influências. Rejeitando as propostas essencialistas e 
diferencialistas das teorias do standpoint e a abordagem a-política do empirismo 
feminista, essa linha crítica centra-se na construção genderizada do projeto da 
ciência moderna (p. 599). 

 

 

1.2 O DEBATE FEMINISTA SOBRE AS VIOLÊNCIAS 

 
Fernando Selgas e Elena Aparicio (2010) indicam a necessidade do cuidado para não se olhar 

para a violência como um problema de análises monocausais, sem olhar a complexidade do 

problema, tentando tornar mais visível suas múltiplas conexões, suas diferentes facetas e os 

diversos ingredientes que o alimentam. É importante entendermos que os causadores de 

conflitos e de assimetrias nas relações afetivas-sexuais podem ser encontradas em todas as 

relações, qualquer interação entre duas pessoas pode ser de alguma forma conflituosa. Mas, 

nas relações afetivas-sexuais percebemos que existem algumas violências que se 

apresentam com sentidos, impactos sociais, relações de força nessas parcerias e hierarquias 

existentes.  

 

Talvez seja mais coerente pensar que a violência está ligada a um processo que se insere no 

leque das relações humanas, nas formas que as pessoas encontram de se relacionar, entre 

casais, entre colegas de trabalho, ou seja, são relações de poder que se inserem nas mais 

variadas relações. E tomando os relacionamentos afetivo-sexuais, existe uma trama, 

intimidade, uma relação que possibilita interação e processos com peculiares que dentro de 

uma inteligibilidade permite que a violência se constitua.  

 

Diante disso precisamos pensar os dados e os danos sociais que essas violências em relações 

afetivas-sexuais apresentam. Não podemos perder de vista que se trata de vínculos afetivo-

sexuais que se caracterizam por um tipo específico de intimidade, de jogos de poder e de 

sedução, que nos levam a tipos de violência que são próprios, ou mesmo, mais comuns 

neste tipo de relações. Assim, acredito que a violência acontece diante da construção da 
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relação e dos sujeitos, e mais que isso, diante de uma possibilidade. Acredito que toda 

relação pode apresentar violência, a linha é tênue entre amor e raiva, cuidado e controle. 

Ser mais forte, ser mais independente, as relações com a família de origem, situação 

financeira, questões relacionadas ao corpo, a raça, a classe, a território; entre outros tantos 

elementos que constituem os sujeitos e podem influenciar na dinâmica e nos jogos de um 

casal, em situações de conflito, em posicionamentos diante da vida e diante do(a) outro(a). 

 

Esses elementos muitas vezes se confundem, e parece que existe uma forma de se 

relacionar que se instituiu, assim, existe uma forma hegemônica de se relacionar que torna 

as relações dentro de padrões de comportamentos e de reações diante da vida juntos(as). 

Assim, ciúmes é prova de amor, e quem não sente ciúmes é porque não ama e não tem 

medo de perder. Ex-relações que são necessariamente uma ameaça pra a atual relação. E a 

necessidade imposta de se posicionar quando outro alguém demonstra interesse pela 

pessoa que está com quem você se relaciona. E mesmo seja entendido pelo casal que 

situações como estas não precisam ser vistas necessariamente como um problema, outras 

pessoas indicam que algo precisa ser feito.  

 

Selgas e Aparicio (2010) trazem um debate a respeito de como se constituiu o campo da 

violência nos casais, eles questionam por que este tipo de violência ganha destaque dentre 

outros tantos dados de violência e de morte e se torna um problema social? Segundo o 

autor e a autora, a violência se apresenta em um lugar que supostamente seria seguro, um 

espaço do amor, da harmonia, calmo e de refúgio para quem está envolvido diretamente 

com a violência, o espaço familiar. Diante dessa reflexão dos autores, merece ser pensada 

esta problemática envolvendo casais de mulheres.  

 

Parece vago e difícil de definir quando se argumenta sobre as construções das relações que 

levam à violência nas relações afetivo-sexuais entre mulheres. Mas, difícil mesmo é 

responder a pergunta: onde começa a violência? Diante das tantas possibilidades de 

violência – física, psicológica, moral, sexual, patrimonial – nem sempre é fácil identificar 

algumas violências que acontecem para quem está vivendo estas relações e para quem está 

fora delas. Quando o ciúme é algo que faz parte da relação e aproxima os vínculos e 

sentimentos, e quando se torna em privações, controle, em falta de liberdade? Na Cartilha 
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de Direitos da Mulher – Prevenção à violência e ao HIV/AIDS (BRASIL, 2003) a privação de 

liberdade e impedimento de contato com a família e os amigos são consideradas formas de 

violência psicológica.  

 

Mas, quem diz desses limites de possibilidades de se viver relações? E quando essas relações 

apresentam ciúmes? Quando “o ciúme besta” vira um “ciúme sério”? 

Maria Filomena Gregori (1993b) aponta que alguns casais se utilizam da violência também 

como forma de comunicação, ainda que de forma perversa. Para a autora, em algumas 

situações a violência era usada para causar constrangimento, para regular as ações da outra 

pessoa, para ter a última palavra e para amedrontar e ganhar autoridade. Rosângela Castro 

(2007) contribui com a discussão quando diz:  

 

Se aceitarmos que a violência é um recurso que podemos utilizar na resolução de 
conflitos devemos considerar também que essa violência provavelmente é 
produzida dentro das relações de dessimetria, visto que entre iguais buscar-se-ia 
outras formas de solucionar conflitos. Devemos pesar ainda a própria existência 
das assimetrias como uma forma de violência ou pelo menos, como fruto de um 
processo violento que institui, de modo arbitrário, essas diferenças como 
dessimetrias (p. 26). 

 

O meu argumento é de que as relações afetivo-sexuais possibilitam formas de violências 

peculiares a estes tipos de relações. Não quero dizer estas não podem ser encontradas em 

outras tantas relações, de amizade, familiares; mas que se caracterizam de uma forma 

peculiar, violências relacionadas ao ciúme, à posse, ao medo da traição. Estas tramas 

possibilitam vivências de violência peculiares. Lourdes Fernández Rius (2008) afirma que o 

poder está arraigado como prática na nossa cultura, e foi naturalizado de tal forma que 

continua se perpetuando, sendo o casal um espaço particular de poder onde se 

desenvolvem aspirações pessoais, profissionais, sexuais e da vida cotidiana. Assim, cada um 

tentará exercer influências sobre a vida da outra pessoa, intervir, controlar, defender-se, 

entre outras tantas possibilidades de interação em relações de casais. 

 

Entendo, assim, que as situações que irão ser compreendidas como violentas vão se 

relacionar com as formas em que são produzidos os sentidos de violência nas relações e 

como se estabelecem estas relações, ou seja, as formas de violência que estão sendo vividas 

e entendidas como violência. É necessário problematizar os sentidos atribuídos às violências 
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que acontecem nas relações dos mais variados tipos.  Vale a pena salientar que mais adiante 

tocarei no que entendo por sentido. 

Segundo Danielle Oliveira e Lídio Souza (2006), a década de 1980 no Brasil foi marcada por 

assassinatos de mulheres que ganharam visibilidade nos meios de comunicação. A crueldade 

de maridos ou ex-cônjuges, que principalmente tentaram se “defender” sob a tese de 

“legítima defesa da honra”, estimulou a mobilização social em defesa das causas do 

movimento feminista. O slogan “quem ama não mata” foi apropriado pela mídia que adotou 

a expressão “violência contra a mulher”. Miriam Pillar Grossi (2000) indica que foi nesta 

mesma década que a violência contra a mulher passa a ser entendida como problema social, 

desdobrando na criação da delegacia da mulher, e se tornando foco de estudos e pesquisas.   

 

Cecília MacDowell Santos e Wânia Pasinato Izumino (2005) apontam para três correntes que 

buscam constituir referências para esses estudos feministas sobre violência contra a mulher: 

a primeira, que é chamada pelas autoras de dominação masculina, define violência contra as 

mulheres como expressão de dominação da mulher pelo homem, resultando na anulação da 

autonomia da mulher, concebida tanto como “vítima” quanto “cúmplice” da dominação 

masculina. Maria Filomena Gregori (1993a) critica como as mulheres são colocadas nessa 

postura de vitimização quando se trata de violência contra a mulher. Nas palavras da autora: 

 

Em especial, quero chamar a atenção para o fato de que nela a mulher aparece 
como ser passivo, ou melhor, vitimado. Desde que ela não é sujeito constituinte de 
sua situação ou destino, é vitima, inclusive quando age contra os outros. Esta é 
uma noção que leva a argumentação a um dilema cujos efeitos são pouco 
favoráveis à ação política no combate à violência. O "vitimismo" é o pior caminho, 
seja para compreender o fenômeno, seja para estimular a ocorrência de 
transformações substantivas nas relações entre os sexos (p. 143, Aspas da autora). 

 

A segunda corrente, chamada pelas autoras de dominação patriarcal, é influenciada pela 

perspectiva feminista e marxista, compreendendo violência como expressão do patriarcado, 

em que a mulher é vista como sujeito social autônomo, porém historicamente vitimada pelo 

controle social masculino. Grossi (2000) acrescenta que esta perspectiva se centra na 

discussão a respeito do patriarcado, que compreende que os homens usam a violência para 

controlar as mulheres e submetê-las a sua subordinação. Esta perspectiva tende a 

naturalizar a fragilidade das mulheres perante os homens, tornando os homens os autores 
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das violências e ausentando a mulher desse processo, sendo assim, a violência seria sempre 

masculina. 

 

A terceira corrente, chamada pelas autoras de relacional, relativiza as noções de dominação 

masculina e vitimização feminina, concebendo violência como uma forma de comunicação e 

um jogo do qual a mulher não é “vítima”, nem tão pouco “cúmplice”. Esta perspectiva 

afirma que para compreender a violência não se pode isolar a mulher, é preciso entender o 

vínculo constituído pelo casal. Ressalto ainda a importância do contexto em que esse casal 

se insere, sendo relevante pensar classe, raça, território. Segundo as palavras da autora: 

 

Para esta corrente, na qual me incluo, a violência doméstica é resultado de 
complexas relações afetivas e emocionais, não restrita ao âmbito da 
heterossexualidade, podendo também ocorrer em relações envolvendo duas 
mulheres ou dois homens. A ampliação da reflexão sobre violência conjugal ao 
âmbito das relações homoeróticas permite, no meu entender, duvidar das teorias 
feministas centradas na concepção de que são os homens, enquanto 
representantes do patriarcado, os “culpados” da violência doméstica, uma vez que 
permite constatar que também há violência de mulheres contra mulheres e de 
homens contra homens em relações afetivo/conjugais e não apenas de homens 
contra mulheres, situação na qual as mulheres são sistematicamente percebidas 
como vítimas da violência masculina (GROSSI, 2000, p. 304, Aspas da autora). 

 

Esta terceira forma de pensamento, a relacional, aponta para a descontinuidade das 

relações em que há violência, não se podendo pensar a violência como algo que se dá de 

forma linear, na qual existe uma pessoa que comete a violência ativamente e outra que 

recebe essa violência de forma passiva. Sendo relevante pensar que a violência é algo 

construído, algo que diz da relação daquelas pessoas, sem deixar de considerar que existem 

elementos que podem se repetir ou mesmo determinarem a repetição dessa violência. 

(GREGORI,1993b). Assim, é importante reconhecer a limitação das abordagens existentes e 

questionar o que está posto como verdade. Guacira Lopes Louro (1997) aponta para isso e 

diz: 

 

[...]  a concepção que atravessou grande parte dos Estudos Feministas foi (e talvez 
ainda seja) a de um homem dominante versus uma mulher dominada — como se 
essa fosse uma fórmula única, fixa e permanente. No entanto, já há algum tempo, 
algumas estudiosas e estudiosos vêm problematizando essa concepção. Por um 
lado, são enfatizadas as formas e locais de resistência feminina; por outro lado, são 
observadas as perdas ou os custos dos homens no exercício de sua “superioridade" 
social; além disso, o movimento gay e o movimento de mulheres lésbicas também 



41 

 

vêm demonstrando que o esquema polarizado linear não dá conta da 
complexidade social (p. 37-38. Aspas da autora). 

 

Acredito que se faz necessário apontar que estamos falando de violência de gênero. Por 

quê? Como aponta Grossi (2000), é no início dos anos 1980 que se começa o campo de 

estudos, pesquisa e literatura a respeito da violência contra a mulher. Este passa a se 

constituir como um grande campo de atuação e atenção do movimento de mulheres, das 

lutas e reivindicações dos movimentos feministas, e posteriormente da intervenção do 

Estado com ações e políticas públicas – como a Lei Maria da Penha6.   

 

Sendo uma “de suas conquistas mais importantes são as delegacias da mulher, as quais 

ainda hoje se constituem na principal política pública de combate à violência contra as 

mulheres e à impunidade” (GROSSI, 2000, p. 1). Nessas delegacias os serviços eram 

prestados por mulheres, e “foi necessário muito treinamento e conscientização para formar 

profissionais, mulheres e homens, que entendessem que meninas e mulheres tinham o 

direito de não aceitar a violência cometida por pais, padrastos, maridos, companheiros e 

outros” (BLAY, 2003, p. 92). 

 

A partir disso, podemos perceber que existe um marco nesse campo que se caracteriza pela 

atuação e combate na violência cometida por homens (agressores) contra as mulheres 

(vítimas). Assim, deixando de lado uma vasta e ampla gama de relações que abrangem 

homens, mulheres, travestis, transexuais que se relacionam com quem quer que seja e 

podem sofrer violência. Pensar violência de gênero pois “o contexto de desequilíbrio de 

poder permanente ou momentâneo em que se produz é relativo ao gênero, ou seja, as 

identidades e as relações de gênero”7 (SELGAS; APARICIO, 2010, p. 110). 

 

Um dos documentos que tratam do tema como o Programa de Prevenção, Assistência e 

Combate à Violência Contra a Mulher, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(BRASIL, 2003) contribui com essa discussão trazendo dados sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher: 

                                                             
6 Lei criada em 7 de agosto de 2006, esta cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

7  Tradução pessoal. 
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Em diferentes países da América Latina, estudos apontam um número significativo 
de mulheres que afirmam ter sido vítimas de violência física exercida por seu 
parceiro. Em alguns países, o percentual de mulheres que afirmou ter sido agredida 
fisicamente por um homem chegou a 50%. O menor percentual foi de 20%. No 
Brasil, particularmente, um número estimado em 300.000 mulheres relataram 
terem sido agredidas fisicamente por seus maridos ou companheiros a cada ano 
(BRASIL, 2003, p. 21). 

 

Esse trecho nos traz dois indicativos que podem ser interessantes de pensar: o primeiro é 

que os dados mais evidenciados são a respeito da violência física contra a mulher, ou seja, 

não se pode perder de vista que este tipo de violência acaba tendo um destaque grande nas 

discussões que se estabelecem acerca da violência contra a mulher. Abrindo brechas para 

que outras violências – como a psicológica – sejam omitidas, esquecida e até mesmo não 

consideradas como violência. Outro dado é que são os “maridos” que entram nos índices da 

violência, ou seja, mulheres que independente da orientação sexual que se auto definam 

sejam violentadas, de qualquer forma que seja, não estão sendo consideradas, já que estas 

nem se quer são citadas ou entram nos dados estatísticos da violência. 

 

Assim, posiciono este trabalho fora dos estudos da violência contra a mulher. Antes de tudo, 

quero dizer que ficaria muito feliz se este trabalho fizesse parte desse campo de teórico e 

político, e que até deveria fazer parte, mas infelizmente ele não faz. Faço das palavras de 

Wânia Pasinato (2006) as minhas, pois considero ser uma avanço no debate:  

 

Os estudos sobre violência contra as mulheres no Brasil já somam 30 anos. Embora 
ainda não possamos afirmar que existe uma tradição de estudos nesta área, 
podemos dizer que a produção existente tem autorizado a reflexão sobre a 
necessidade de retomar alguns conceitos e categorias de análise para seu 
aperfeiçoamento (p. 131).  

 
Distante de entender gênero como sinônimo de mulher, e sabendo que muitas vezes gênero 

é considerado sinônimo de sexo, prefiro entender que este trabalho trata de violência de 

gênero. Assim, entendo por violência de gênero a violência que se insere na 

problematização das relações de poder, contudo, vai além destas e das noções identitárias. 

Seria a violência que está diretamente ligada com as construções e internalizações da norma 

regulatória da qual fala Butler (2003)? 
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Ou seja, é importante se debruçar com atenção em cada situação de violência que venha ser 

analisada para não se cair em generalizações com relação à violência de gênero. Buscando 

prezar pelo cuidado na compreensão e análise das relações de violências, que dentre outras 

relações e violências , apesar da linha tênue, podem ser incluídas como de gênero. 

 

Quais os desafios envolvidos no intercâmbio de expressões como violência contra a 
mulher (noção criada pelo movimento feminista a partir da década de 1960), 
violência conjugal (outra noção que especifica a violência contra a mulher no 
contexto das relações de conjugalidade), violência doméstica (incluindo 
manifestações de violência entre outros membros ou posições no núcleo 
doméstico – e que passou a estar em evidência nos anos de 1990), violência 
familiar (noção empregada atualmente no âmbito da atuação judiciária e 
consagrada pela recente Lei “Maria da Penha” como violência doméstica e familiar 
contra a mulher) ou violência de gênero (conceito mais recente empregado por 
feministas que não querem ser acusadas de essencialismo)? (DEBERT; GREGORI, 
2008, p. 167, Aspas das autoras) 

 

Mas, como pensar uma desigualdade entre duas pessoas que, a princípio, partilham o 

mesmo sexo e da igualdade de ser “mulher”? Mas estamos falando de duas mulheres? E o 

que se está violentando? Estas se dão pela desigualdade entre os pares? Será que duas 

mulheres não seriam tão iguais assim? Será que essas relações se estabelecem sempre na 

igualdade?  

  

Parece que o argumento de que a violência em relações afetivo-sexuais acontece 

primordialmente pela desigualdade de gênero, fortemente utilizado para se pensar casais 

heterossexuais, pode não se aplicar nessas situações. E pode sim, apenas se partirmos de 

uma noção de gênero que saia da noção de sexo como binarismo. Só pensando gênero como 

relações entre pessoas, sendo estas socialmente construídas, “como fenômeno inconstante 

e contextual” (BUTLER, 2003, p. 29). Ao entender estas estruturas como jogos de 

posicionamento e relações de força, aí sim, é possível entender que podem haver 

assimetrias de gênero, mesmo se tratando de duas pessoas que compartilham da mesma 

identidade de gênero8. Butler (2003) contribui com a discussão quando questiona quem 

seriam as mulheres que o movimento feminista busca problematizar e discutir, e diz ainda 

que: 

                                                             
8 Por identidade de gênero aponto o conjunto de características e de comportamentos que socialmente são 

compartilhadas e que constituem o masculino e o feminino. 
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Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo 
não logra ser exaustivo, não propõe os traços pré-definidos de gênero, mas porque 
o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classicistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas (p. 20, Aspas da autora). 

 

O que a autora propõe é que cada experiência se dará de forma singular na confluência com 

outras experiências. Ou seja, se a reflexão é feita no sentido apenas de que homens 

comentem violência de gênero, como algo limitado e pertencente a homens, ao machismo 

ou patriarcado, acaba-se excluindo as mulheres da possibilidade de também terem práticas 

opressoras e violentas, e se reduz a problemática como comportamentos de homens. Assim, 

é importante também não cair na explicação simplista de dizer que mulheres que têm essas 

práticas simplesmente estão reproduzindo uma prática que não seria genuinamente delas – 

mulheres que reproduzem as opressões vividas. Ou seja, mulheres são pacíficas e não 

oprimem, e se isso acontecer é por uma questão de estarem se masculinizando, se 

assemelhando a homens. 

 

A mesma autora faz uma discussão a respeito da tentativa normativa de alinhar sexo, gênero 

e desejo, tentando por essa via buscar a coerência. Ou seja, se você nasce com o sexo 

masculino, deve ser homem e desejar mulheres, da mesma forma, se nasceu com o sexo 

feminino, deve ser mulher e desejar homens. Outra autora que vem problematizar a 

linearidade é Guacira Louro (2009), indicando que a tentativa em alinhar sexo, gênero e 

sexualidade dá sustentação ao processo de heteronormatividade, ou seja, “à produção e à 

reiteração compulsória da norma heterossexual” (p. 90).  

 

Assim, parece que existem alguns marcadores, que podem servir pra se pensar e 

compreender os comportamentos de violência nas relações homossexuais. Esse conceito 

parece que pode ser aproximar de outros que são utilizados para pensar relações entre 

homens e mulheres e que durante muito tempo foram sendo discutidos como o machismo e 

o patriarcado. Ana Paula Portella (2005) diz o seguinte: 

 

E ainda neste campo da reprodução conservadora, torna-se crescentemente visível 
a violência entre lésbicas, em uma clara replicação dos modelos conjugais 
heterossexuais, levando-nos a separar definitivamente sexo e gênero – uma vez 
que aqui os padrões de gênero operam a partir de dois corpos femininos (p. 97). 
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Assim, não haverá nada marcado em uma mulher que indique que esta não pode fazer 

alguma coisa que outras pessoas, e isso incluímos os homens, não possa fazer também. 

Afirmar isto exclui a própria regulação da norma, uma produção discursiva em que se 

materializam esses discursos e consequentemente os performatizam. Ou seja, afirmar que a 

violência de gênero é coisa de homens acaba retomando uma ideia de dicotomia, homens e 

mulheres. Além disso, é mais uma vez reiterar a ideia de que mulheres são pacíficas, calmas, 

tranquilas e igualitárias. Mulheres podem ser e podem não ser, como qualquer pessoa. Júlio 

Simões e Regina Facchinni (2009) indicam a existência de uma crença de que “um ambiente 

formado por homossexuais seria mais igualitário, assim como as relações homossexuais, por 

se darem entre “iguais”, seriam menos assimétricas que a heterossexuais” (p. 99, Aspas dos 

autores).  

 

Diante desta discussão, é importante perceber que a violência acontece, e que é preciso se 

debruçar sobre as relações e avançar no debate dobre a violência nos vínculos afetivo-

sexuais, em todas as formas que possam se estabelecer. Apenas entendendo que sendo 

estes marcados por violências, podemos pensar e problematizando formas para buscar a  

mudança, o combater, a erradicação e a punir a violência.  

 

1.3 O QUE DISSERAM OUTROS “DO LILÁS AO ROXO”? 

 

Continuando o debate sobre a violência em vínculos afetivo-sexuais entre mulheres, autoras 

como Adriana Nunan (2004) e Helena Topa (2010) apontam para o início dos estudos de 

violência em casais homossexuais entre o fim dos anos de 1970 e o decorrer dos anos 1980. 

Cerca de uma década após o início do debate e da luta política a respeito da violência contra 

a mulher, e passa a ser efetivamente pesquisada apenas nos anos 1990, segundo Topa 

(2010), grande parte gerado, de forma direta ou indireta, pelo movimento homossexual.  

 

Para iniciar o debate é imprescindível, como já foi dito anteriormente, que a violência não 

seja entendida como um problema heterossexual, tendo este trabalho a preocupação e o 

compromisso de mostrar o contrário como possibilidade. Assim, não se pode perder de vista 

que a violência pode acontecer em qualquer casal, em qualquer par pode haver relações 

assimétricas ou mesmo situações que gerem hierarquias e violência. Pode-se dizer que 
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existe um marcador de desigualdade nas relações em que a violência acontece, mas que se 

dá em ato, nas relações, que se dá de forma situacional, que irá variar com os pares e como 

essas relações foram e são estabelecidas.  

 

Admitir e reconhecer que a violência acontece é de certo modo desestabilizar as dicotomias 

existentes entre homens e mulheres, é provocar um deslocamento destes lugares sociais 

existentes em que o homem seria apenas agressor e a mulher sempre vítima. Topa (2010) 

contribui com o debate e diz: 

 

A visibilidade crescente da violência conjugal entre casais do mesmo sexo vem 
baralhar, por outro lado, a representação dicotómica e quase invariável, obrigando 
a um reenquadramento, da atribuição dos papéis sociais do homem e da mulher, 
do(a) perpetrador(a) e da vítima (p. 15). 

 

Trata-se do exercício de romper com o que autores e autoras chamam de mitos sobre a 

violência que acontece nos vínculos afetivo-sexuais entre homossexuais (NUNAN, 2004; 

CANTERA, 2007; RODRIGUES; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010). Segundo os estes e estas, os 

mitos são obstáculos que impedem que se possa pensar, questionar, confrontar, prevenir e 

atuar sobre situações de violência, afinal, “estes mitos construídos pela sociedade 

enclausuram ainda mais os indivíduos que já se encontram aprisionados numa relação 

abusiva” (RODRIGUES; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 247). Vou focar em dois mitos citados 

pela autora Adriana Nunan (2004) por entender que os outros podem decorrer deles:  

 

O primeiro mito é que a violência é sempre de um homem para uma mulher, em casais do 

mesmo sexo nos deparamos com exatamente o oposto, com homens sendo violentados e 

mulheres sendo autoras da violência. De forma que acreditar que um homem não pode ser 

vítima, contradiz os estereótipos de masculinidade em que os homens seriam fortes e 

capazes de se defender de qualquer pessoa, não sendo assim, pensando como possível 

vítima da violência.  

 

A autora aponta para duas questões quanto à violência nas relações entre mulheres: as 

mulheres são pacíficas, incapazes de cometer violência em suas relações e os discursos 

vindos do movimento feminista que defende que as relações de desigualdade seriam fruto 
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de “diferenças de poder entre os gêneros” (NUNAN, 2004, p. 9). A autora indica que deste 

mito decorre de outro que é acreditar que o autor da violência é sempre mais forte e 

masculino.  

 

Estes pontos são pontos importantíssimos nesse trabalho para serem destacados, pois 

grande parte do que já foi discutido anteriormente se refere de forma direta ou indireta a 

eles. Este estudo se propõe justamente a problematizar, a desnaturalizar e estranhar estes 

pressupostos que circunscrevem e são circunscrevidos em torno da violência entre 

mulheres, de forma a tentar buscar outros caminhos teóricos para se discutir a violência nos 

vínculos afetivo-sexuais entre mulheres. Nunan (2004) aponta saídas para estes mitos e 

tentam dar um passo adiante na discussão, ela diz: 

 

[...] a violência doméstica não é uma problema de gênero, e sim uma questão de 
poder [...] Mesmo quando duas pessoas são do mesmo gênero, diferenças de 
poder (derivadas, por exemplo, da dinâmica inerente à relação, status financeiro, 
classe social, escolaridade, raça, grau de assunção da homossexualidade ou 
contaminação pelo vírus HIV), existem e podem ser usadas como mecanismo para 
controlar o parceiro (p. 10). 

 

Neste sentido, a autora apresenta avanços importantes no debate quando indica que 

existem elementos sociais, raciais, referentes à educação formal e outros tantos que se 

relacionam nas relações de violência. Contudo, ainda percebe-se que ela se encontra presa à 

crença de que existem dois gêneros, pois a ideia do mesmo gênero leva imediatamente no 

faz acreditar que existem gêneros diferentes. Dessa forma, ela está abrindo mão da 

concepção de gênero e desprezando qualquer existência de desigualdades relacionada com 

feminilidades e masculinidades, quando se trata de pessoas do mesmo iguais com relação ao 

sexo. Os possíveis fatores apontados como geradores de relações desiguais de poder podem 

ser utilizado para qualquer tipo de relação, não sendo suficiente para explicar porque as 

relações entre pessoas do mesmo sexo não seriam baseadas no gênero. Parece que foi uma 

forma encontrada de se explicar teoricamente dado a situação, contudo, os argumentos se 

prendem ainda a uma forma anterior de pensar a noção de gênero e o que decorre desta 

nas relações de violência entre pessoas ditas como iguais. 

 

Os maus-tratos nas relações heterossexuais tende a ser contemplado a partir do 
prisma de desigualdade de gênero, enquanto que, ao contrário, os que se dão nas 



48 

 

relações homossexuais de gays e lésbicas são analisados a partir do prisma de 
igualdade de sexo (CANTERA, 2010, p. 114).  

 

O meu argumento é de que não se trata de desigualdade de gênero, pois sendo gênero 

entendido como aponta a autora Judith Butler (2003), se trata de uma norma, que se repete, 

ao ponto de dar a ideia de materialidade nestes corpos, esta materialidade vimos 

representadas nas performatividades dos corpos. Dessa forma, não estamos trabalhando 

nesta perspectiva com a ideia de diferenças entre gêneros, pois não se trataria de um 

sistema binário e dicotômico, em que se separaria homens e mulheres. Da mesma forma 

não partilho da ideia de igualdade entre estas pessoas, que são do mesmo sexo ou mesmo 

que a norma performatiza-se nos seus corpos de maneira igual. A experiência da 

performatividade dos corpos não se dá de forma igual em dois corpos. Nádia Meinez (2011) 

fala a respeito de Butler com relação a este tema e diz: 

 

Considerando o próprio sexo como uma entidade cultural, Butler rejeita a ideia de 
que “homossexuais” ou “lésbicas” sejam pessoas do mesmo sexo ou que os termos 
digam respeito ao amor ou erotismo entre iguais. Seu argumento é de que não 
podemos tomar a anatomia (por ela também ser uma construção acerca da 
realidade material do corpo) como um referencial estável para definir que as 
pessoas são do mesmo sexo ou de sexos diferentes e, portanto, que uma relação 
seja homo ou hetero. Isso porque a anatomia só pode ser apreendida por meio de 
categorias linguísticas, que compõem um esquema imaginário cultural ou social 
compartilhado (p. 38 -39, Aspas da autora) 

 

Dessa forma, como considerar que são duas mulheres? O que são mulheres? São iguais? 

Mas o que se entende por igualdade? Desestabilizando a ideia de igualdade e da noção da 

categoria mulher, como devemos considerar? É importante destacar que esta experiência é 

diferente para cada uma delas, e que as feminilidades e masculinidades existem, são 

produzidas e reproduzidas, estáveis e instáveis, estabilizadas e desestabilizadas 

constantemente a partir de cada experiência em suas vidas. Assim, acreditar que são 

pessoas do mesmo sexo e, portanto, iguais, seria uma explicação que pouco explica as 

violências que acontecem nas relações afetivo-sexuais entre mulheres. 

 

Já o segundo mito seria que casais homossexuais têm mais facilidade em terminar seus 

relacionamentos. Outro pensamento que pode estar relacionado a este é de que casais 

homossexuais são promíscuos, e que estabelecem relações apenas sexuais e não amorosas. 
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Em muitos casos acredita-se que terminar um relacionamento, seja ele permeado de 

violência ou não, é uma decisão fácil de ser tomada, quando nem sempre isso é verdade. 

 

De forma que, nestes relacionamentos encontra-se um fator que é preciso se destacar, o 

fato de serem homossexuais, como isso é entendido e aceito no nível pessoal, familiar e até 

mesmo institucional. Diante disso, em muitos casos estas pessoas não têm a quem recorrer, 

na maioria das vezes, as famílias e amigos não podem ser apoio.  

 

Para se falar da violência que acontece é preciso partilhar da sua história, dos seus vínculos 

afetivo-sexuais, de suas experiências com pessoas do mesmo sexo, que podem ser 

entendidas também como falar de sua orientação sexual, de sua identidade (que pode ser 

lésbica, bissexual, ou nenhuma) não heterossexual. Nem sempre essas pessoas têm a 

possibilidade, a disponibilidade e mesmo a vontade de tratar desses assuntos com outras 

pessoas.  

 

Sem esquecer que, em alguns casos, as situações de violência entre os parceiros ou parceiras 

são geradas pelas ameaças de revelação da homossexualidade ou mesmo das práticas 

homossexuais, que alguns(as) autores(as) vão chamar de outing. Assim, se torna bem 

evidente o quanto é delicado para algumas pessoas tratar deste assunto com outras pessoas 

que poderiam ser a rede de apoio em situações de violência. (NUNAN, 2004; RODRIGUES; 

NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010; TOPA, 2010) 

 

Em alguns casos existe o isolamento do casal, se afastando de amigos e familiares, que 

muitas vezes, nem chegam a acreditar no que está acontecendo, devido aso mitos citados 

anteriormente, ou mesmo, quando sabem das situações de violência, mas preferem não se 

envolver com o que está acontecendo (NUNAN, 2004). Seguindo a mesma perspectiva do 

ditado popular para casais heterossexuais “em briga de marido e mulher não se mete a 

colher”. Este ditado reflete um pensamento de que o casal por si só deve resolver seus 

problemas, que a briga do casal não deve ser interrompida ou ninguém deve opinar ou 

tentar resolver.  
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Outro ponto que discutem Rodrigues, Nogueira e Oliveira (2010) é a perda da 

individualidade do casal que se mostra comum nas relações entre mulheres, sendo a tomada 

de individualidade e autonomia como uma ameaça à relação. Este tipo de questão envolve 

outros enlaces que foram trazidos aqui, mas que tem relação com o controle, ciúme, o medo 

da relação se acabar e a parceira se relacionar com outra pessoa. 

 

Nesse contexto, as “vítimas” reais não têm aonde ir e quem maltrata fica impune, 
não existindo ninguém para preocupar-se com algo que não existe. Por isso, 
romper as relações de maus tratos se torna mais difícil do que no caso das relações 
heterossexuais (CANTERA, 2010, p. 126, Aspas da autora aspas). 

 

Assim, os serviços de atendimento às vitimas de violência e profissionais que poderiam 

contribuir para uma abordagem acolhedora e de qualidade para estas pessoas deixam de 

tomar conhecimento a respeito da violência. Sem contar com o fato que é muito provável 

que esta ainda tenha que tratar com profissionais preconceituosos e despreparados para 

lidar com essas situações. Como foi citado, nas Delegacias de Atendimento à Mulher foram 

precisos treinamentos especializados para que estas pudessem falar da violência que 

aconteciam por autoria de homens, outro passo é quando esta se trata de autoria de uma 

mulher. Cito a delegacia, mas ampliando a reflexão para outros serviços, tanto da Saúde, 

quanto da Assistência Social, entre outros, públicos e privados. 

 

Por outro lado, os diversos grupos que tratam de questões relacionadas à 

homossexualidade, em muito silenciam esta violência por entender que poderia prejudicar a 

imagem, a descriminação e a subjugação do grupo, ou mesmo as conquistas com relação aos 

direitos dos homossexuais (RODRIGUES; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010). Assim, o que seria um 

caminho para buscar a visibilidade e a luta por direitos, pode acabar por tornar essa situação 

muito mais individualizada e tratada como casos isolados. Mostrando-se necessário o 

rompimento de mitos, e das invisibilidades da própria experiência da homossexualidade.  

 

Assim, a violência poderá ser mais bem discutida, problematizada e, mais que isso, se 

poderá intervir nessas situações quando estas relações forem reconhecidas como 

possibilidade de prática. O debate sobre invisibilidade nas relações afetivo-sexuais 

homossexuais, em particular entre mulheres, é grande. Trata de questões de construção de 
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práticas, de reconhecimento de direitos e de acesso. Neste estudo não irei me debruçar 

sobre esta questão, serão trazidas algumas reflexões sobre o tema no decorrer do trabalho, 

fazendo relação entre visibilidade e violência. Contudo, adentrar neste debate pediria um 

estudo longo e aprofundado sobre as origens e consequências da invisibilidade. 

 

Por agora encerro o debate teórico sobre o tema. Partiremos agora para o segundo capítulo, 

onde trataremos dos percursos metodológicos da construção deste estudo. 
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2 POR QUÊ? O QUÊ? COMO? OS PERCURSOS DA PESQUISA 

 

Iniciamos agora os nossos caminhos metodológicos. Mais que o método apenas, um capítulo 

teórico e metodológico onde vamos falar um pouco de como foi o caminhar deste estudo 

com base nas teorias que me ancoro teoricamente. Assim, esse poderia apenas ser um 

capítulo em que eu discutiria o que foi feito nesse estudo, mas acredito ser importante falar 

principalmente como foi pensado, como foi problematizado, de que abordagens teóricas me 

levam a pensar esta questão de uma forma e não de outra. Estes seriam o “por quê?” desta 

pesquisa.  

 

Outro ponto que acredito como relevante é responder o “o quê?”. O que foi feito? Nesta 

parte trarei os recursos metodológicos que utilizei para chegar até essas mulheres e a 

entrevista como forma de compreender como estas tratam o tema da violência, ou seja, se 

vivenciam situações de violência, como elas entendem a violência em vínculos afetivo-

sexuais entre mulheres. 

 

 E o “como?”, que seria como se efetivou a pesquisa, como se deram os contatos com as 

entrevistadas, as entrevistas e o caminhar dessas no processo de campo de uma forma geral. 

Assim, pretendo fazer uma discussão um pouco mais aprofundada diante dessas perguntas 

que lancei para trazer neste capítulo as questões teórico-metodológicas que me guiam neste 

fazer pesquisa. 
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2.1 POR QUÊ? 

 

A autora Sandra Harding (1987) aponta para a dificuldade encontrada em responder o que 

seria propriamente a metodologia feminista. Segundo ela, uma das preocupações própria da 

metodologia feminista é a tentativa de eliminar as parcialidades e as distorções trazidas 

pelos estudos sociais tradicionais. A maneira que são aplicadas as teorias tradicionais torna 

difícil compreender como a mulher participa da vida social, pois as atividades são 

direcionadas para os homens e tidas como “do humano”. Assim, existem dois objetivos que 

o pensamento feminista nas ciências se voltou e busca responder: as questões relacionadas 

à visibilidade das mulheres, as suas experiências e as condições sociais destas; outro se 

relacionava ao androcentrismo dos vários campos do saber e a “confusão entre o universal e 

o masculino” (NEVES; NOGUEIRA, 2004, p. 128). 

 

Sofia Neves e Conceição Nogueira (2004) afirmam que não é consensual o termo 

metodologias feministas (indicando ainda que se encontra no plural pela a multiplicidade do 

conceito), contudo existem determinados valores que são invocados e são tornados visíveis. 

“Porque a designação feminista está incrustada de elementos ideológicos e políticos (ainda 

que nem sempre coincidentes), a sua utilização é elucidativa dos efeitos que se espera ver 

objetivados com a aplicação deste tipo de metodologias” (p. 129). E afirmam ainda que 

qualquer metodologia pode ser feminista, desde que tenha como objetivo responder 

questões feministas, refletir sobre o pensamento e a ética feminista. 

 

Estas mesmas autoras trazem uma classificação feita por Harding em que são distintas três 

epistemologias feministas: a primeira seria o empirismo feminista, que faz alusão ao sexismo 

e androcentrismo como enviesamentos sociais. Estes se manifestam pela forma com que são 

elaborados os projetos de investigação, nas suas mais variadas etapas de produção, 

identificação do problema e interpretação dos dados. Assim, a metodologia feminista teria o 

compromisso de corrigir esses enviesamentos metodológicos. 

A segunda epistemologia seria o ponto de vista feminista. Compreende que o conhecimento 

deriva da experiência e postula que a posição dominante dos homens na vida social se 

traduz nas ciências por um conhecimento parcial e perverso. A referida autora defende que 

este tipo de epistemologia, oportuniza um conhecimento mais completo e menos perverso, 
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ou seja, as experiências das mulheres constituem um valioso material de análise, legitimador 

de um conhecimento menos distorcido na ciência. 

 

A terceira seria o pós-modernismo feminista, que rejeita os argumentos utilizados pelas 

outras duas formas de epistemologia, advoga na defesa da fragmentação, da polifonia e da 

diversidade. Aponta que o modernismo feminista falha na análise de como a opressão opera 

discursivamente, deixando de avaliar como as múltiplas linguagens se manifestam e 

influenciam no cotidiano das pessoas.  

 

É nesta terceira perspectiva epistemológica que me ancoro. Nela existem questionamentos 

que fazem referência às problemáticas trazidas no primeiro capitulo e a forma com que 

compreendo não só o fazer pesquisa, mas como venho a direcionar a análise que será 

realizada. Como tinha apontado anteriormente, grande parte dos meus questionamentos se 

ancoram numa perspectiva pós-moderna. A autora Jane Flax (1992) aponta que o pós-

modernismo vem a questionar crenças provenientes do iluminismo. E diz: 

 

1. A existência de um eu estável e coerente. Propriedades distintivas desse eu 
iluminista incluem uma forma de razão capaz de percepção privilegiada de seus 
próprios processos e das “leis da natureza”. 2. A razão e sua “ciência” – a filosofia - 
podem fornecer um fundamento objetivo e universal para o conhecimento. 3. O 
conhecimento adquirido graças ao uso correto da razão será “verdadeiro” – por 
exemplo, tal conhecimento representará algo real e imutável (universal) sobre 
nossas mentes e/ou estrutura do mundo natural. 4. A própria tem qualidades 
transcendentais e universais. Ela existe independente da existência contingente do 
eu (ou seja, experiências corporais, históricas e sociais não afetam a estrutura da 
razão ou sua capacidade de produzir conhecimento atemporal) (p. 221-222, Aspas 
da autora) 

 

Existem dois aportes teóricos nos quais me baseio, pois me fazem refletir acerca do tema da 

pesquisa de forma diferenciada, procurando não olhar para o problema de maneira a buscar 

regras universais, nem mesmo por métodos que me tragam a fidelidade dos fatos. Ao 

contrário disso, passo a pensar a pesquisa de forma a complexificar e questionar as relações 

naturalizadas, a violência como algo apenas do masculino, assim como o lugar social em que 

a mulher está posicionada e se posiciona concomitantemente. 
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Algumas correntes acreditam que o cientista é um observador independente, que minimiza 

as relações entre ele e seu objeto de estudos, e que a interação entre o cientista e o sujeito 

a ser estudado poderia “contaminar as descobertas” (GERGEN, 1993, p. 112). Assim, a 

metodologia feminista vem a criticar esse pensamento admitindo a relação entre as pessoas 

envolvidas na pesquisa, reconhecendo os laços entre elas no contexto social, e buscando 

construir métodos científicos cientes deste elemento. Ou seja, “incorporariam o princípio 

segundo o qual pesquisador e objeto de pesquisa são interdependentes” (GERGEN, 1993, p. 

113). 

 

Mary Gergen (1993) faz relação à descontextualização dos fenômenos, criticando a forma 

com que muitos(as) cientistas não informam em que medida a pesquisa foi inspirada em um 

problema pessoal, desprovida de interesses pessoais do pesquisador e das instituições 

financiadoras. Isso reflete nos estudos sobre as mulheres fazendo com que estas sejam 

estudadas de forma descontextualizada, isolada das circunstâncias pessoas, deixando de 

lado sua posição no grupo, e ignorando fatores sociais e culturais. A autora propõe que “os 

cientistas deveriam levar em conta as contingências históricas dos fenômenos e na medida 

em que os objetivos e resultados da pesquisa dependem de circunstâncias pessoais do 

cientista” (p. 114) 

 

Nesse sentido, outra autora já citada neste trabalho, Dona Haraway (1995) faz um debate 

sobre posicionamento de quem faz ciência. Ela reflete acerca da discussão sobre relativismo. 

Contextualizar a pesquisa, muitas vezes, gerar esse tipo de crença, de que a está se caindo 

no relativismo, mas na verdade são posicionamento parciais, que permitem contextualizar e 

responsabilizar quem está produzindo ciência, quem está lançando mão de teorias e 

produzindo conhecimento. Defende assim a necessidade de um posicionamento crítico, 

corporificado e capaz de ser responsabilizado. Ela diz que “objetividade feminista significa, 

simplesmente, saberes localizados” (p. 18), indicando a relação existente entre os objetivos 

científicos e os saberes que são por eles produzidos. Diante disso, ela diz: 

 

A alternativa ao relativismo são saberes parciais, localizáveis, críticos, apoiados na 
possibilidade de redes de conexão, chamadas de solidariedade em política e de 
conversas compartilhadas em epistemologia. O relativismo é uma maneira de não 
estar em lugar nenhum, mas alegando-se que se está igualmente em toda parte. A 
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"igualdade" de posicionamento é uma negação de responsabilidade e de avaliação 
crítica. Nas ideologias de objetividade, o relativismo é o perfeito gêmeo invertido 
da totalização; ambos negam interesse na posição, na corporificação e na 
perspectiva parcial; ambos tornam impossível ver bem (HARAWAY, 1995, p. 23-24, 
Aspas da autora). 

 

Após reflexão sobre uma possível saída para a resposta “do que seria uma metodologia 

feminista”, posso afirmar que estes pontos aqui trazidos se configuram como uma possível 

forma de fazer ciência feminista. Ancoro-me nesta perspectiva para, primeiramente, 

construir meu objeto de pesquisa, olhar para a temática de forma crítica e posicionada, e 

buscar compreender e analisar a temática da violência nos vínculos afetivo-sexuais entre 

mulheres. Sendo assim é possível olhar de forma relativizada e contextualizada as situações, 

contextos e relações em das participantes a respeito da violência; entender a minha posição 

e influência enquanto pesquisadora no contexto da pesquisa, da produção do 

conhecimento; levar em consideração a minha postura, meu lugar de pesquisadora e outros 

elementos sociais no momento das entrevistas. 

 

2.2 O QUÊ? 

 

Realizei entrevistas semiestruturadas (em anexo), que tinham como base perguntas que se 

relacionavam com a literatura produzida sobre a violência, e também sobre alguns aspectos 

que envolviam o tema da violência em vínculos afetivo-sexuais entre mulheres. As perguntas 

se relacionavam com os meus objetivos nesta pesquisa. Estas foram realizadas com o 

recurso metodológico chamado de bola de neve, do inglês snowball sampling (SANCHEZ, at 

al., 2010). Este se caracteriza como uma técnica na qual os atores que irão fazer parte da 

pesquisa são indicados diretamente pelos próprios pesquisados(as), ou seja, os próximos a 

fazerem parte da pesquisa serão indicados por aqueles(as) que já foram entrevistados. De 

acordo com tal técnica, pergunta-se a um predeterminado grupo de atores, também 

chamado de “primeiro estágio”, e este(a) serve de informante para a indicação do próximo 

grupo de atores na rede a ser pesquisado “segundo estágio”, ou “zona de segunda ordem”. 

A pesquisa prossegue com a indicação de novos atores (SILVA et. al., 2006). 

 

Assim, a técnica bola de neve não gera indicações aleatórias, porém está sujeita às 

propriedades das redes sociais das entrevistadas no estudo. Escolhi fazer por este recurso 
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diante do tema, pensando as histórias de vida, a visibilidade destas situações de violência e a 

disponibilidade destas pessoas para falar sobre o tema. Dessa forma, Foram realizados dois 

contatos iniciais que delas decorreram outras duas mulheres, e assim, sucessivamente, até 

que cada uma tivesse indicado quatro mulheres. A imagem 1 ajuda-nos a compreender 

melhor como se deu o percurso de indicações por bola de neve das entrevistadas. Esses dois 

percursos chamarei de caminhos das entrevistas. A seguir explicarei melhor como se deu 

este processo de entrevistas.  

 

 

Para permitir que as variadas formas de violência possam ser abordadas, é necessário 

dialogar com as mulheres e deixar que elas falem das suas experiências. Para Joan Scott 

(1998) a experiência faz parte da linguagem cotidiana de quem conta algo, é uma forma 

encontrada de falar sobre o que aconteceu. Para a autora a “experiência é, ao mesmo 

tempo, já uma interpretação e algo que precisa de interpretação. O que conta como 

experiência não é nem auto evidente, nem definido; é sempre contestável, portanto, sempre 

político” (p. 324). 

 

Nesse contexto de pesquisa, escutá-las, de forma dialógica (SPINK, 2000), para que estas 

possam expressar, produzir ou elaborar sentidos acerca das suas relações e as possíveis 

formas de violência que se estabelecem ou estabeleceram nestas. A produção de sentidos 

insere-se no campo das práticas discursivas, assim, considera-se que a produção de sentidos 

acontece com os usos da linguagem, e são “ações, seleções, escolhas, linguagem, contextos, 

enfim, uma variedade de produções sociais” (SPINK; FREZZA, 2004, p. 39) as quais são 

Imagem 1: Participantes da pesquisa. 
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caminhos para a compreensão da produção de sentidos. Mary Jane Spink e Benedito 

Medrado (2004) contribuem com a discussão, e segundo o autor e a autora pode-se 

entender práticas discursivas como linguagem em ação, ou seja, a forma como as pessoas 

produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais cotidianas, e dizem ainda: 

 

É uma construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente 
interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das relações sociais 
historicamente datadas e culturalmente localizadas – constroem os termos a partir 
dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos à volta (p. 45). 

 

Assim, a entrevista torna-se um recurso metodológico mais adequado, pois permite entrar 

em contato com estas mulheres de forma dialógica, propiciando a produção de sentidos no 

processo de diálogo e de pesquisa. Entendendo que a entrevista constitui-se como um 

processo de interação e construção da entrevistada com a forma que ela atribui sentindo ao 

mundo e a ela mesma. Odette de Godoy Pinheiro (2004) fala a respeito da entrevista e 

afirma que “os sentidos não estão na linguagem como materialidade, mas no discurso que 

faz da linguagem a ferramenta para a construção da realidade” (p. 193). 

 

Entrevistar, seria então, um recurso para compreender os sentidos produzidos –

anteriormente ou no próprio processo de entrevista - acerca da violência doméstica e 

familiar vivenciada pelas mulheres entrevistadas. Assim, evitar ir ao encontro das mulheres 

que já era “sabido” que sofrem ou sofreram violência – o que possivelmente daria 

visibilidade à violência física. Em vez disso, encontrar mulheres que se relacionam com 

mulheres ou que já se relacionaram e deixar que elas falem livremente de suas relações.  

 

Procurei fazer entrevistas semi-estruturadas de forma a permitir que o diálogo fluísse, sem 

que fosse preciso seguir uma linearidade imposta por mim quanto aos assuntos discutidos. 

Assim, temas foram surgindo no decorrer das entrevistas, o campo me levou a pensar 

questões que atravessam as vidas e as reflexões dessas mulheres, que marcam e localizam-

nas dentro de um contexto, de uma perspectiva política, dentro de uma concepção de vida e 

de relacionamento. Assim, para realizar a análise das entrevistas me voltei a elas com o olhar 

minucioso de pesquisadora, com a intensão de perceber três coisas: 
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1. Entender quais os sentidos produzidos pelas mulheres entrevistadas acerca das 

violências nos vínculos afetivo-sexuais entre mulheres. 

2. Compreender, a partir dos discursos, como as diferentes expressões da violência se 

configuram nas relações afetivo-sexuais entre mulheres.  

3. Identificar os elementos que influenciam a produção dos sentidos acerca da violência 

nas relações afetivo-sexuais entre mulheres. 

 

Para tal, me baseei em quatro perguntas que seriam disparadoras das minhas entrevistas, 

problematizações e analises acerca da violência nos vínculos afetivo-sexuais entre mulheres. 

As perguntas eram: 

1. O que as mulheres entrevistadas entendem por violência?  

Quais concepções de violência essas mulheres trazem, como elas problematizam e 

quais sentidos são produzidos acerca da definição da violência. Quais conceitos e 

marcadores elas utilizam para definir o que seria violência, se tratam a violência de 

forma a incluir situações que não se tenham apenas danos físicos, mas abordando 

também questões emocionais e sociais.  

2. Aconteceram ou acontecem alguma(as) situação(ões) de violência nas suas 

relações? Você conhece alguma(s) fato(s) de violência que tenha ocorrido entre 

mulheres que estabeleciam esse tipo de vínculo? 

Analisar os relatos de experiências de violência dessas mulheres e entender como 

elas aconteciam. Pode-se assim buscar compreender se existiam situações 

específicas que levavam à(s) violência(s) ou se ela acontecia(m) por diferentes 

motivos e situações.  

3. Porque a violência em relações afetivo-sexuais entre mulheres acontece?  

É possível analisar quais explicações são dadas pelas mulheres para essas práticas 

acontecerem. São questionadas a respeito das origens dessa violência, entendendo 

que os sentidos acerca da violência se relacionam também com a forma que se dar 

sentido para as causas sociais ou mesmo pessoais para elas acontecerem. 

4. O que você fez diante dessa situação de violência e o que você acha que poderia ser 

feito para que a violência entre mulheres não acontecesse? 

Dessa forma, pode-se compreender quais medidas foram tomadas pelas mulheres e 

quais recursos sociais, políticos, pessoais ou mesmo de articulação em rede pode ser 
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entendido como um recurso utilizado pelas mulheres para a violência nos vínculos 

afetivo-sexuais entre mulheres.  

 

Após essa explanação sobre as perguntas que guiaram minhas entrevistas e que servirão de 

base para a análise das mesmas, iremos caminhar por estes pontos, tentando separar os 

relatos e discussões da forma acima apresentada. Esse formato é uma tentativa de organizar 

a análise, não deixando de considerar que muitas das falas tratam de mais de um aspecto, 

falam a respeito de mais de um assunto. É um esforço de tornar compreensível esse 

processo analítico. 

 

2.3 COMO? 

 

A pesquisa foi se construindo, o título foi surgindo antes mesmo do fim do primeiro ano. 

Amigas e amigos brincavam com o nome, invertiam a ordem do título. Isso foi divulgando 

dando forma, vida e cada vez mais fazendo com que meu trabalho fosse sendo visibilizado. 

Muitas pessoas perguntavam o que eu estudava, e eu geralmente dizia apenas que estudava 

violência. Se perguntassem mais alguma informação a respeito, falava que estudava 

violência em relacionamentos ou ex-relacionamentos, mas sempre que eu dizia isso, as 

pessoas perguntavam se era violência contra a mulher, e eu sempre afirmava que não, que 

até poderia ser entendido como, mas que me debruçava sobre a violência em casais de 

mulheres. E ai as pessoas em geral perguntavam: “Mulheres lésbicas?”. E a resposta era: 

“Não necessariamente”.  

 

Em geral explicava que lésbicas tratava-se de uma categoria identitária acerca da vivência e 

da experiência, envolvendo desejo, práticas afetivo-sexual e mesmo a própria noção de 

identidade. E defendia que a minha pesquisa se interessava por mulheres que tivessem tido 

esse tipo de experiência, independente da experiência identitária que poderia demarca-la. 

Desde o processo de seleção eu já tinha entendido que dizer que se tratava de violência 

entre mulheres não era suficiente. Saindo da sala onde fui fazer a defesa do pré-projeto, 

encontrei outra candidata que me perguntou: “Entre mãe e filha?”.  

Fui percebendo que eu sentia que a reação poderia ser diversa diante do que eu dizia 

estudar, violência gerava um tipo de reação e violência entre mulheres que se relacionam 
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gerava outro. Sentia que eu controlava quem eu acreditava que deveria saber, me cansava 

das explicações e das reações. Até que um dia conversando com uma senhora, depois de 

responder algumas dessas perguntas, e outras tantas, ela ainda não entendia bem o que eu 

estudava e eu terminei dizendo: “Estudo briga de sapatão”. Pronto! Comentei com alguns 

amigos e colegas e depois disso em muitos lugares, rodas de amigos, em espaços 

acadêmicos. Até que eu me tornei a pessoa que estudava briga de sapatão no mestrado de 

psicologia da UFPE.  

 

Assim, o meu trabalho foi ganhando mais e mais visibilidade. Em alguns momentos, 

encontrava pessoas que acabava de conhecer – sem falar das que eu já conhecia – que me 

pediam pra eu entrevistá-las. Algumas delas até contavam alguma coisa que já tinha visto, 

ou que tinha acontecido, ou fazia algum comentário sobre o tema: “Briga de sapatão tem 

muita”, “Mulheres lésbicas brigam sim”.  

 

Em um desses momentos, eu estava conversando com umas amigas no Dia Internacional da 

Mulher - 8 de março - em um ato numa Praça do Diário, centro do Recife, quando uma delas 

virou pra mim e disse: “Entrevista ela” e apontou para outra. E foi assim que surgiu minha 

primeira entrevistada. Estava de frente pra uma mulher que se identificava como lésbica – e 

isso não era para mim uma exigência-, já tinha feito parte de alguns movimentos, e que se 

mostrava bastante empolgada com a pesquisa e em participar dela. Foi nessa hora que eu 

pensei que o meu campo deveria começar ali, se aquela mulher queria participar, deveria ter 

a sensibilidade de escutá-la. A partir desse primeiro contato, marcamos data e hora e a 

primeira entrevista aconteceu. Dela partiu o primeiro caminho das entrevistas.  

 

Outro fato importante se deu no primeiro ano de mestrado, quando tive a oportunidade de 

participar de um encontro realizado no SOS Corpo, uma instituição feminista em Recife, que 

estava promovendo um curso de fotografia para mulheres lésbicas e bissexuais. Tive a 

oportunidade de conhecer algumas mulheres que faziam parte de movimentos sociais de 

mulheres lésbicas e bissexuais. Lá tínhamos debate sobre alguns temas relativos à 

lesbianidade, como a experiência social de ser lésbica, a invisibilidade lésbica como uma 

bandeira de luta, entre assuntos de fotografia e de lesbiandade. Foram sete encontros, que 

aconteceram em cerca de um mês. 
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Em um dos momentos, disse o que me propunha a estudar no mestrado. Uma delas contou 

que o grupo que ela fazia parte tinha se deparado com essa problemática dentro do próprio 

grupo, e que o grupo tinha problematizado e discutido sobre a violência nos 

relacionamentos entre mulheres. Diante disso, passei a me perguntar como faria para 

entrevistar uma dessas mulheres que faziam parte de um movimento social de lésbicas e 

bissexuais que se dispôs a problematizar a violência nesse espaço. Queria entender como 

aquelas militantes encaravam a violência, como discutiam e que efeitos, essas situações de 

violência e as problematizações, tinham no grupo.  

 

Neste movimento existiam duas representantes no curso, uma que por questões pessoais só 

pode ir ao primeiro dia de curso, e outra que foi até o final, a qual tive a oportunidade de ter 

mais contato e intimidade. E foi dessa minha vontade que surgiu o segundo contato com as 

entrevistadas. Mantive contato com muitas dessas mulheres e quando chegou o momento 

de realizar as entrevistas entrei em contato com a participante do movimento com quem me 

sentia mais próxima. Foi desse contato que se deu o segundo caminho das entrevistadas. 

 

Os caminhos das entrevistas: 

 

É importante ressaltar que os nomes aqui apresentados foram sugeridos pelas próprias 

mulheres durante a entrevista, preservando seu anonimato. Outro ponto importante é que 

sempre que pedia para as mulheres me indicarem outras, eu destacava duas coisas: uma era 

que não era pré-requisito que essa mulher tivesse sofrido violência, outra que essa mulher 

não precisava ser lésbica.  

 

Assim, uma indicou outra, que indicou outra – no recurso da bola de neve citado -, até que 

cheguei ao ponto de acreditar que tinha atingido uma quantidade suficiente de entrevistas, 

uma quantidade de relatos de histórias dessas mulheres que me dariam condições de 

realizar uma análise do tema e das vivências delas. Fora isso, precisava de uma quantidade 

que eu fosse capaz de abarcar, não poderia esquecer as minhas limitações quanto ao tempo 

e recursos para trabalhar na análise.  
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Acredito ser importante traçar a história de vida dessas mulheres, de forma sucinta, 

informações importantes sobre cada uma dessas entrevistadas, relatos que posteriormente 

serão mais bem discutidas e analisadas. Ou seja, apresentá-las para que a leitura e o diálogo 

a respeito das entrevistas e entrevistadas se torne algo mais próximo, coerente e de melhor 

compreensão. Como havia dito, foram usados dois caminhos, cada um possui quatro 

entrevistadas. Estes irão apontar relações entre as indicações das pessoas, por isso foi 

importante colocar as entrevistadas na ordem das indicações. Por Malu ter sido a primeira 

entrevistada, começaremos pelo caminho que ela deu início. 

 

Primeiro caminho de entrevistadas: 

 

Malu, 45 anos. Afirma-se mulher lésbica e negra. Mora em Paulista, região Metropolitana do 

Recife. Atualmente trabalha como diarista. Fez parte de alguns movimentos sociais – 

movimento negro, articulação de mulheres e de um coletivo de mulheres lésbicas e 

bissexuais. Hoje não se encontra em nenhum movimento, por questões pessoais, contudo, 

entende que sua participação nesse momento se dá de forma pontual - em atos e 

reinvindicação dos movimentos e articulações -, e se vê como ativista dos movimentos. 

Percebe que e o desejo afetivo-sexual direcionado para mulheres desde que “se entende por 

gente” (sic), e seu primeiro relacionamento se deu aos 21 anos, com Camila, com quem 

permaneceu por 20 anos. Elas nunca chegaram a morar na mesma casa, mas passavam 

feriados e fins de semana juntas. Malu sempre se sentiu receosa em de sair de casa. Ela 

reconhece que ambas tinham atitudes que podiam ser tidas como violentas, desde 

agressões verbais à constrangimentos e controle das ações. Afirma que nunca aconteceu 

violência física. Por conta de uma situação de desconfiança por parte de Camila, elas tiveram 

um desentendimento, e o relacionamento chegou ao fim. Ela fala também de outros 

relacionamentos, aponta que o fim de um deles se deu após uma situação de violência da 

companheira para com ela. Malu indicou Patrícia. 

 

Patrícia, 47 anos. Não define sua orientação sexual e se afirma branca. Mora também em 

Paulista. Atualmente trabalha como auxiliar de gerência em uma empresa em Recife. 

Patrícia afirma que começou a perceber que “gostava de mulher” com 15 anos, contudo 

suas primeiras experiências aconteceram aos 19. Teve três relacionamentos com mulheres, 
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o primeiro durou três meses e elas acabaram porque a família da namorada dela quando 

soube, tirou-a da cidade e afastou as duas. A segunda também foram alguns meses e 

acabou, pois “não se gostavam muito. Aquela paixão violenta que chega, mas depois acaba 

rapidinho” (sic). E teve o terceiro relacionamento, com quem - até a entrevista - Patrícia 

morava, que chamaremos de Roberta. Elas se relacionam há 21 anos e moram juntas há 

três. Ela afirma que nunca aconteceu violência de nenhum tipo nas relações dela, nem 

mesmo agressões verbais, chegando até a pensar que esse tipo de coisa não existia entre 

mulheres, e que quando acontece é por falta de amor e confiança. Credita que o 

relacionamento entre duas mulheres é mais verdadeiro, e que relacionamentos 

heterossexuais acontecem mais traições, infidelidades. Patrícia indicou Cláudia. 

 

Cláudia, 42 anos. Define-se como branca e como “entendida”, pois acha mais bonito. Mora 

em Recife. Trabalha com transporte escolar. Teve um relacionamento de quinze anos com 

um homem, e desse relacionamento teve um filho que no momento da entrevista tinha 

quinze anos. Separou-se quando seu filho tinha quatro anos, e logo em seguida começou seu 

primeiro relacionamento com uma mulher que durou sete anos. Segundo ela, o 

relacionamento teve alguns desgastes e um desentendimento que o levou ao fim. Ficou um 

tempo solteira e depois começou outro relacionamento, com uma mulher com quem mora 

há dois anos. Sua companheira também tem uma filha com 19 anos, moram atualmente, os 

quatro juntos: Cláudia e seu filho, sua companheira e a filha dela. Segundo Cláudia, “depois 

que ela começou a se relacionar com mulher não pensou mais no lado masculino”. Cláudia 

indicou Ana. 

 

Ana, 41 anos. Funcionária em Gestão de Qualidade de uma empresa privada. Está fazendo 

uma graduação. “Dizem que eu sou parda, branca eu nunca fui não”. Mora em Recife. Ana 

conta que seu primeiro relacionamento durou quatro anos, depois desse teve mais três 

relacionamentos, um que durou quatro anos, e por pressão da família da companheira, o 

relacionamento terminou. Depois se relacionou com outra que, segundo ela, era muito 

ciumenta e controladora Ana também achou que não era isso que ela queria e terminou o 

relacionamento. E teve uma terceira com quem era morou junta por nove anos, até que se 

deparou com uma traição no relacionamento, chegando ao fim também. E agora se 

relaciona com outra mulher há quatro anos, moram juntas durante esse tempo. Ela diz que 
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sempre foi uma pessoa muito tranquila, que nunca aconteceu violência física em suas 

relações. 

 

Segundo caminho de entrevistadas: 

 

Maria, 32 anos. Define-se como mulher lésbica e negra. Faz parte de um movimento de 

mulheres lésbicas e bissexuais há três anos. Mora em Recife. É designer e atualmente está 

fazendo uma pós-graduação, e trabalha em uma empresa na mesma área. Já teve relações 

heterossexuais, e desde os 20 anos vem se relacionamento apenas com mulheres. Conta que 

já se relacionou com algumas mulheres, e agora se encontra no terceiro relacionamento em 

que mora com a companheira. Ela diz que seus relacionamentos costumam ser tranquilos, 

contudo, no último relacionamento antes do atual, existiram momentos bem difíceis e de 

violência. Não existiu violência física, contudo, afirma ter vivido situações de violência 

verbal, e momentos em que se sentia bastante pressionada, e esse foi o motivo que a levou 

a terminar a relação.  Maria indicou Marisa.  

 

Marisa, 38 anos. Define-se como lésbica e branca. Faz parte do mesmo movimento de 

Maria, e já fez parte de outros movimentos e foi militante de um partido político. Mora em 

Olinda, Região Metropolitana de Recife. Foi casada em uma relação heterossexual por quase 

dez anos, e teve duas filhas nesse relacionamento, atualmente as duas adolescentes. Ela 

conta que, aproximadamente, dois anos após a separação do “pai das meninas” (sic) 

começou a se relacionar com uma mulher. Nesse momento inicial da sua vivência lésbica, 

teve alguns problemas de aceitação do seu ex-companheiro, da família dele e da sua família 

também. Hoje em dia a relação com todos(as) é tranquila. Afirma que já tivera algumas 

experiências com mulheres, mas esse foi seu primeiro relacionamento, durou seis anos. O 

fim se deu por alguns problemas, não foi por conta da violência, ambas eram feministas e 

militantes e segundo Marisa existia uma compreensão apesar dos problemas. Atualmente 

está em outro relacionamento e mora com a companheira e suas filhas. Segundo ela, não 

vivenciou nenhuma situação de violência com suas companheiras. Marisa indicou duas 

pessoas: Dara9 e Ingrid. 

                                                             
9 Marisa indicou uma pessoa, contudo essa não se encaixava no perfil da pesquisa. Era militante do movimento 
de mulheres mas não tinha vivido nenhuma relação afetivo-sexual com mulheres. Dessa forma, esta pessoa 
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Dara, 35 anos. Não define sua orientação, entende que a sexualidade não se resume as 

classificações “hetero, homo, bi, trans” (sic); diz ser branca. Mora em Recife. É professora e 

estava fazendo uma pós-graduação. Conta que desde a infância teve algumas experiências 

com meninos e meninas, aos 16 anos ela percebeu seu desejo voltado também para 

mulheres, que até então a percepção do desejo era algo novo, apesar das práticas na 

infância. E aos 18 anos teve seu primeiro relacionamento que durou dois anos. Após esse 

relacionamento, sentia-se receosa de se envolver novamente devido ao fim bastante 

doloroso que teve, passando quase quinze anos se relacionando com pessoas pontualmente, 

evitando relacionamentos sérios. Nesse período, aponta um desses como significativo. 

Envolveu-se com uma mulher e esta se relacionava com outra. Algumas situações de 

violência identificadas por Dara envolveram essa relação, considera a forma como ela lidava 

com as vontades e desejos da sua parceira, muitas vezes taxativa e objetiva quanto ao 

compromisso e aos planos de relacionamento mais sério entre as duas. Na época da 

entrevista estava em um relacionamento já há três anos com uma mulher, e tem pretensões 

de morar junto com ela. 

 

Ingrid, 28 anos. Define-se como lésbica e branca. Mora em Recife. É pedagoga e funcionária 

pública. Ela afirma que não teve muitos conflitos com relação as suas primeiras experiências 

com mulheres, e acredita que fazer parte de uma ONG ligada às questões das mulheres e 

com uma perspectiva feminista, contribuiu para que esta aceitação fosse tranquila. Fez parte 

de movimentos sociais de mulheres, LGBT e também de mulheres lésbicas e bissexuais. Trata 

de algumas mulheres com quem se envolveu, mas destaca duas companheiras, ambas com 

quem ela morou: a primeira, que durou três anos e dois meses e a segunda, com quem ela 

ainda se relaciona, que já está em próximo de quatro anos de relacionamento. Ela diz que o 

primeiro relacionamento acabou porque ela se interessou pela sua companheira atual, mas 

que o fim aconteceu de forma tranquila, e base do diálogo.  

                                                                                                                                                                                              
indicou uma outra pessoa que me levou até Dara. Entrei em contato novamente com Marisa e ela indicou 
Ingrid.  



67 

 

 

3 MALU, PATRÍCIA, CLÁUDIA, ANA, MARIA, MARISA, DARA E INGRID: DIALOGANDO 

SOBRE A VIOLÊNCIA 

 

Nesta parte da dissertação focarei minha análise nas questões que parecem responder 

algumas perguntas que me fiz durante o processo de construção deste estudo. Um dos 

questionamentos diz respeito ao que essas mulheres entendem por violência e quais 

situações são trazidas para elas como tal; as explicações trazidas pelas mulheres a respeito 

do que seria o motivo para a violência acontecer e o qual desfecho tiveram essas situações 

de violência, como foram resolvidos ou mesmo que postura se tomou diante delas.  

 

Nesta análise farei discussões sobre a temática tomando como base a entrevista de Malu, a 

primeira a participar da pesquisa. Fiz esta escolha devido a alguns fatores: primeiramente 

devido ao fato de Malu trazer discussões acerca da sua família, sua participação nos 

movimentos sociais e seus diferentes posicionamentos nas situações em que a violência se 

apresentava. Malu aborda pontos que foram apresentados em outras entrevistas, tornando 

possível a partir da sua entrevista relacioná-la com as outras. Ora por semelhanças, ora por 

divergências de perspectivas. Tomarei base na entrevista dela para fazer relações tanto com 

as falas das outras sete entrevistadas como com as teorias, autores e autoras que debatem o 

tema. 

 

Apresentarei a entrevista de Malu para iniciar a discussão das entrevistas realizadas.  
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Gostaria de iniciar falando da mudança pessoal de Malu diante da violência, seja ela se 

colocando como autora ou como vítima desta. Muito interessante perceber na história de vida 

dela, que viveu vários vínculos afetivo-sexuais, e no decorrer destes ocorreram mudanças de 

postura, de compreensão, de atitude e mesmo de enfrentamento da violência vivida. Ou seja, 

destaco as mudanças em Malu diante da violência vivida. 

 

Interessante é o fato de Malu reconhecer suas mudanças, contudo, desacreditar da 

mudança da sua ex-companheiras citada na entrevista. Segundo ela a pessoa que passou por 

situações de violência, irá “descontar” a violência vivida na próxima pessoa que aparecer. Ou 

seja, a racionalidade que faz com que ela desacredite em coisas que aconteceram na sua 

própria vida. Acredito que este não é um problema, apenas uma forma que muitos(as) têm 

de acreditar que uma pessoa agressiva/violenta não mudará. 

 

Outro ponto forte dessa entrevista é demonstrar que, como foi dito anteriormente, a vítima 

não é sempre “é um homem” e sempre é o “homem o agressor”. E mais que isso, além dos 

deslocamentos que ela provoca, ora Malu se coloca como vítima, ora como agressora, nos 

suscita ainda uma terceira possibilidade, a possibilidade de vítima e agressora, sem se saber 

ao certo onde começa uma e termina a outra. Pensando a ideia da construção da relação por 

ambas. 

 

Quando pergunto a Malu o que seria violência, ela traz alguns exemplos como perder a 

liberdade, não poder falar com os amigos. Fiz questão de logo em seguida colocar os trechos 

de entrevista em que ela relata as situações em que se coloca como vítima da violência, e se 

percebermos ela dá exemplos que se relacionam com a violência que viveu. Ou seja, para 

explicar o que é violência ela se posiciona como vítima.  

 

Diferentemente, quando eu peço pra que ela me diga o porquê de mulheres serem 

violentas, ela se colocando como autora da violência e tentando buscar nas suas próprias 

experiências e vivências os motivos de agir com violência.  Ou seja, ela tenta buscar 

explicações nela mesma para responder. Assim, é interessante perceber que ela não tenta 

buscar explicações nas suas companheiras, e sim nela. Se reconhecendo como autora 
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também da violência que acontecia e não buscando explicações para a violência de autoria 

de suas ex-companheiras. 

 

Ela aponta a terapia como um auxílio para a sua mudança. Acredita que depois de ter 

terminado o primeiro relacionamento, quando precisou ser assistida por profissional de 

psicologia, ela começa a terapia, assim, passa refletir sobre as suas atitudes, sobre as coisas 

que ela fazia e pensava. Não sei dizer o quanto o fato da pesquisa no campo da psicologia e 

o fato de eu ser psicóloga teriam influência nesse elemento, mas posso considerar que 

existe um elemento que nos aproxima neste ponto.  

 

Outros elementos não são citados de forma direta: a própria experiência de já ter vivido 

outras situações de violência, de ter presenciado cenas de violência na infância, de ter 

cometido violência, e a referência que ela faz à participação no movimento de mulheres e a 

luta contra a violência contra as mulheres10. Estes elementos também tocam a questão da 

violência. Uma pergunta que me fiz diante das entrevistas foi: “Será que compreender algo 

como violência poderia contribuir para o processo do fim da violência?” Em uma das falas 

em que Malu diz agredir verbalmente sua companheira, ela afirma que “talvez eu só visse 

que violência era espancamento (...) aí eu já usava outra violência”. E eu me pergunto: “Será 

que perceber que a violência está acontecendo ajuda ou pelo menos aproxima o fim dela? 

Qual a relação que isso teria com a violência vivida?”. 

 

Entender a situação como violência é um dos caminhos para o fim dela. É uma possibilidade 

de mudar a situação, problematizá-la e, mais que isso, lutar pelo fim. Seja em busca de 

políticas públicas, seja no fato de partilhar essa experiência, seja de denunciar o que está 

acontecendo para profissionais que podem contribuir no processo. Dessa forma, fui a busca 

das definições de violência trazidas pelas mulheres. 

 

3.1 “AH, POR QUE VIOLÊNCIA É SÓ BATER? VIOLÊNCIA NÃO É SÓ BATER, NÉ?” (MARISA) - O QUE É 

VIOLÊNCIA PARA ESSAS MULHERES?  

 

                                                             
10 Esses último será mais bem discutido mais adiante nesta análise. 
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Muitas das respostas dadas pelas mulheres foram semelhantes à dada por Malu quanto à 

definição de violência. Alguns exemplos: 

 

Eu acho que o início mesmo da violência seria a parte verbal mesmo. (...) Verbal, acho 
que já começa. Quando você “esculhamba” a parceira, já é um tipo de violência.(...) 
Quando você não respeita, pra mim já é a violência. (Patrícia)  
 
Eu vou te dar o meu conceito de violência, tá? Que aí pode casar com o de alguns 
integrantes do grupo ou não. Eu acho que violência é qualquer desrespeito ao outro, 
seja à vontade, ao corpo do outro, ao espaço do outro. Qualquer desrespeito ao outro, 
mesmo que não seja físico, é violência. (...) Existe uma coisa muito subjetiva da 
violência. Porque, às vezes, a gente só encara a violência como aquilo que machucou 
fisicamente, mas não, o conceito de violência é realmente muito mais amplo que isso. 
(Maria) 
 

É importante perceber que existe um discurso acerca da violência muito próximo entre as 

entrevistadas. Muitas trazem os aspectos que são considerados em políticas públicas de 

combate à violência, em documentos e até mesmo em debates do movimento feminista a 

respeito do que seria violência contra a mulher. Algumas dessas mulheres fazem ou fizeram 

parte desses espaços de militância, Malu é um exemplo disso. Que pode ter relação com 

essas experiências ou mesmo construções relativas ao meio social que se encontra. Outras 

não fazem parte, porém consideram também aspectos que vão além apenas da violência 

física.  

 

Contudo, uma das entrevistadas destaca-se, Cláudia, o que me fez pensar a respeito da 

diferença que ela estava trazendo. Para ela, violência seria “algo mais físico” (sic). Ou seja, 

ela entende a violência como violência física apenas. Ela não relata nenhum tipo de violência 

física, trata do controle da ex-companheira, que impedia dela sair e voltar de alguns espaços 

sem ser cobrada sobre a hora, do ciúme que tinha de algumas roupas que ela vestia, o que a 

fizeram trocar de roupa algumas vezes e quando escolhia não trocá-la causava um mal estar 

entre as duas. E em seguida, quando eu pergunto para Cláudia qual o motivo do fim do 

relacionamento ela diz que em uma dada situação estava com sua companheira e duas 

amigas em um bar, quando se deu a seguinte situação. Ela diz: 

 
Aí a minha parceira foi e disse: "Ah, ela tá com raiva porque me procurou e eu não 
quis, e eu não sou obrigada". Pronto, acabou-se. Eu digo: "Como é que é menina, tu 
numa mesa de um bar, tu dissesse pras meninas... Como é o negocio?". Eu disse: 
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"Desce essa danada dessa caipirinha que quem vai tomar agora sou eu". Aí as meninas 
disseram: "Não, Cláudia, tu vai tomar?", aí ficaram tirando onda, né? E ela (a 
companheira de Cláudia) continuou: "Não, mas eu não sou obrigada, ela quer fazer na 
hora que ela quer", não sei o que (...) Eu digo: "Na hora que eu quero não! Já fazem 
três meses que a gente não teve mais nada, e é na hora que eu quero? Não". Eu digo: 
"Sabe de uma coisa? Contigo é assim, não é? E comigo vai ser o seguinte, não vai ser 
hoje, nem amanhã, nem nunca mais". Ela: "Por quê?", "Porque quem não quer mais 
agora sou eu. Mesmo eu gostando de você quem não quer mais sou eu". (Cláudia)  

 

Assim, podemos interpretar que o que ela viveu neste contexto não é entendido por ela 

como violência. “Mas, porque Cláudia não considera os outros aspectos da violência?” Foi 

uma pergunta que me fiz durante algum tempo. A autora Wânia Pasinato (2006) traz um 

debate sobre a distinção entre crime e violência que pode nos ajudar refletir sobre a questão 

das violências que acabam sendo ocultadas ou mesmo não tidas como violência. Ela aponta 

o caráter social e histórico do conceito de violência, sendo este mais amplo do que os 

fenômenos de crime. E ela diz: 

 

[...] crime é um conceito jurídico. Todo comportamento criminoso encontra-se 
definido na legislação penal, no caso do Brasil, no Código Penal Brasileiro e em 
algumas Leis Especiais (Lei dos Crimes Hediondos, Lei do Crime Organizado, por 
exemplo). Contudo, nem todo crime previsto na legislação é violento. Da mesma 
forma, alguns comportamentos socialmente percebidos como violência não são 
definidos como crime ou não encontram na legislação o correto enquadramento 
penal. Enquadram-se nas definições de crime, por exemplo, os crimes contra o 
patrimônio – roubos e furtos, sequestro; crimes contra a vida - homicídios, abortos, 
lesões corporais, ou ainda aqueles que atentam contra os costumes, tais como os 
estupros e atentado violento ao pudor (p. 135). 

 

Existem na literatura sobre violência, e mais especificamente na Lei Maria da Penha, as 

definições da violência doméstica e familiar, na qual tomo como parâmetro nesta discussão, 

especificando os vários tipos de violência no Art. 7º. Aqui trarei dois para o debate. A Lei diz: 

 
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a 
violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal; II - 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 (BRASIL, Lei nº 11.340, de 7de Agosto de 2006, 2006, p. 18). 
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Chegamos ao ponto em que temos dois aspectos relacionados à Cláudia e seu conceito de 

violência. Estaria ela considerando violência apenas física por uma questão da notoriedade 

dos danos que a violência física causa? As marcas do corpo são as provas que esta 

aconteceu, sendo assim, quase impossível negar, são provas desse ato. Ou seria uma 

questão de uma relação com o conceito de crime que Cláudia traria? Assim, ela entenderia 

violência como apenas a violência física pelo fato de este ser um crime enquanto que a 

violência psicológica não seria?  

 

Mas, estando judicialmente reconhecida a violência psicológica, não seria também um 

crime? Sim, pode sim se tornar um crime. Mas como foi dito anteriormente, existem 

elementos históricos e sociais que nos fazem entender a violência de uma forma e não de 

outra.  

[...] sabemos que muita coisa que cabem nessa definição escapam à definição de 
violência adotada no dia-a-dia das pessoas comuns. É frequente, sobretudo na 
situação do convívio íntimo, não se considerar como violência insultos, 
ridicularização, “brincadeiras de mau gosto”, pequenos gestos, que, no entanto 
podem diminuir a autoestima da vitima caracterizando violência psicológica 
(CASTRO, 2007, p. 25, Aspas da autora). 

 

Ainda com relação à violência, Malu traz como exemplo o fato dela ser tolhida de sua 

liberdade, de sair com seus amigos, que ela e sua primeira parceira não saiam de casa com o 

argumento de que Malu iria paquerar as meninas nestes espaços. Isso se relaciona com o 

debate acerca do isolamento e a violência. Como foi dito no primeiro capítulo, em algumas 

situações existe a crença de que a autonomia e a individualidade do sujeito podem causar 

riscos à relação. Assim, elas se isolavam ao ponto de Malu dizer que “a minha vontade era a 

vontade dela”, ou seja, estava com a autonomia comprometida diante daquela situação de 

violência. 

 

Outros exemplos foram trazidos nas entrevistas como violência. Um deles é trazido por 

Maria que fala da pressão vivida no relacionamento.  Ela diz que “não havia violência física, 

mas existia uma violência verbal, subjetiva, de tensão mesmo... Existia uma tensão muito 

grande sempre, né? Era um barril de pólvora, né? De repente, explodia”. Topa (2010) traz 

em sua análise de mulheres que sofreram violência de suas companheiras este aspecto, no 

que diz respeito a algo que explode e leva a violência acontecer, neste trabalho ela traz a 
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fala de uma de suas entrevistadas que diz o seguinte: “são segundos em que algo explode e 

é levado ao extremo” (p. 16). Maria trata da tensão como algo que era vivido 

constantemente e que foi o motivo do fim do relacionamento. Ela diz: 

 
Eu queria viver tranquila, eu não queria uma relação daquela forma, né? Eu fazia 
coisas que eu não me reconhecia. Às vezes eu: "Não. Eu não sou assim!". Mas a relação 
exigia tanto de mim, assim, emocionalmente que eu lembro de quando a gente 
separou eu estava completamente esgotada. Tanto eu quanto ela, né? Era uma relação 
que esgotava mesmo. E era uma coisa meio dos temperamentos mesmo, pois não 
tinha grandes problemas. Porque quando há grandes problemas como um filho 
adolescente, como algumas amigas minhas têm, aí você tem um problema concreto 
em casa que às vezes gera um estresse. É um ex-marido louco, às vezes, que perturba 
a relação, sei lá... Uma família que não aceita. Mas não tinha esses problemas 
concretos, era uma questão mesmo de temperamentos, a coisa não funcionava.  
(Maria) 

 

Importante perceber o “não tinha grandes problemas”, mesmo citando alguns problemas 

que se relacionam à família, aos filhos, ex-marido, chegando ao ponto do relacionamento 

terminar por conta disso. Indica ainda que fazia coisas em que não se reconhecia, ou seja, 

acabava agindo de forma que ia de encontro com as suas concepções e atitudes que 

acreditava que deveria tomar. Ela complementa dizendo: 

 

Nunca houve violência física, né? Nunca houve violência física. Chegou muito perto 
disso, mas acho que por sermos pessoas pacíficas, educadas. Nossa relação era muito 
tensa, era muito complicado. E a gente chegou bem perto disso, dos dois lados. Tanto 
de mim pra ela, quanto dela pra mim. Teve alguns momentos que foi bem difícil. E 
também no momento que eu olhei pra ela e pensei: "Eu quero bater nela". Nesse 
momento eu decidi: "Eu vou me separar. Que eu não quero chegar a isso, né? Não é 
isso que eu quero". Eu sempre tive uma cultura de não violência, de enfrentamento 
sim, de questionamento sim, mas de violência não. Nesse momento eu resolvi me 
separar. (Maria) 

 

Nesse trecho, a partir dos relatos, ambas agiam de forma a quase chegar à violência física. 

Mais uma vez pondo em questão a dualidade vítima e agressor(a), como foi citado no 

primeiro capítulo. Assim como Malu, Maria reconhece a participação mútua, tanto dela 

quanto da sua companheira, no sentido de participarem da situação e serem violentas. E 

argumenta que a violência física não chegou a acontecer dos dois lados por uma questão: 

elas eram “educadas”. 
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Entendo que a educação que trata Maria não é uma educação formal. Talvez venha a se 

aproximar do que seria uma educação familiar, social, ou mesmo uma educação que seja 

entendida como um processo em que por meio de suas experiências aprendeu o que deve e 

o que não deve ser feito. Ou seja, esta fala pode ser interpretada como uma das explicações 

para a violência acontecer? Seria uma falta de educação das pessoas? Voltando para a 

entrevista de Malu, já que houve uma mudança e essa é atribuída à terapia, seria a terapia 

um processo educacional? 

 

Se pensarmos que nesse processo de terapia de Malu, ela teve a oportunidade de pensar 

sobre o que estava acontecendo em sua vida, pensar nas suas experiências e mudar perante 

a violência, podemos sim considerar um processo educativo. Quando pensando a Lei Maria 

da Penha e as penalidades que ela efetiva nas pessoas que são entendidas como autores(as) 

de violência, estas também passam por um processo educativo, de pensar sobre o que estão 

fazendo, e o que devem mudar nas suas ações. Assim, acredito que entender que existe um 

processo educativo se torna pertinente diante da fala de Maria. 

 

Outro exemplo trazido nas entrevistas é o exemplo de Ingrid. Ela diz que quando sua 

companheira saia, ela ligava e perguntava com quem estava, que horas iria chegar a sua 

casa, entendendo que assim estava exercendo controle nessas situações. E diz que, muitas 

vezes, havia a naturalização dessas situações e não se dava conta que estava fazendo. Ela 

diz: 

 

Nas minhas relações eu gosto de muita liberdade, eu não gosto de me sentir presa. De 

sentir que alguém está me controlando. Mas, de alguma forma eu fiz isso em alguns 

momentos. Não em muitos, mas em alguns momentos. E aí assim, mas nesse sentido 

do ciúme. Não sei se ciúme, mas mais esse controle, do "que horas vai voltar? Quem  

está aí?". Sem me dá conta porque a gente... Isso está tão na nossa educação, do 

poder, né? Que aí decide quem manda, você faz coisas e não se dá conta. E aí, às 

vezes, não é nem que você queira se beneficiar dizendo que não é... Às vezes é que 

não se dá conta. A gente acha que é normal, sendo normal, "Porque eu não posso 

fazer isso?". Então eu acho que é mais nesse sentido. (Ingrid)  

 

Existe uma linha tênue entre cuidado e controle. Até que ponto querer saber como a pessoa 

está, onde ela está e com quem, pode ser entendido como cuidado? E quando começa a ser 
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interpretado como controle? Mas existe um contexto, uma negociação, existem normas e 

regras a serem seguidas que permitem com que determinados tipos de situações de 

violência, controle, ciúme, e mesmo silenciamento das vontades aconteça. Ou seja, existe 

nesta relação entre Ingrid e sua companheira uma negociação da liberdade de ambas. Ela 

fala: 

 

Era bem complicado, porque com a atual agora, em alguns momentos eu não podia 

falar determinadas coisas, ou estar em determinados lugares que minha ex estava. O 

que era complicado e eu entendia. Mas, de alguma forma era um poder que ela 

exercia e que eu entendia aquilo também para preservar minha relação, essa coisa 

toda. Que a gente também não pode ter tudo, né? Também não dá pra eu fazer tudo 

só porque eu acredito, está passando os meus limites. Então, até que ponto eu fazer o 

que eu quero também não passa do limite da outra pessoa. Mas me vejo em alguns 

momentos também nesse poder assim... Porque, às vezes, a pessoa é mais calada... 

Mas também quantas vezes eu não fiz o que queria para preservar ou para cuidar da 

relação, sabe? (Ingrid) 

 

Nesse trecho da entrevista Ingrid indica que existe um acordo, e mais que isso, um “senso” 

criado por ela do que deve e não deve ser feito. Entendendo que algumas coisas seriam fora 

dos limites, que pelo bem da relação não deveriam acontecer. Existe uma forma com que 

elas negociam o que pode e o que não pode ser feito. Não sendo considerado igualmente 

como controle, como indicou anteriormente. É outra percepção da relação, fazendo parte 

dos jogos existente no relacionamento, como se existisse algo que é correto a se fazer por 

estar se relacionando.  

 

3.1.1 “A GENTE FOI ACOSTUMADA A ACHAR QUE O CIÚME É UMA PROVA DE AMOR” (DARA) 

 
Não vá agora, deixa eu melhorar 
Não fique triste, tudo vai passar 

É só ciúme, doença que contraí porque te amo demais 
Mas também é loucura, loucura tem cura, ciúme também 

E paixão é o que me faz bem 
Entretanto não vá 

Não vá me abandonar 
Você é o remédio 

Que me tira do tédio, quando me faz amar 
(Entretanto – Mart’nália) 
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O ciúme aparece em alguma algumas entrevistas. Na entrevista de Malu ela cita tanto 

situações em que tanto ela quanto a companheira dela sentiram. O ciúme é concebido como 

algo natural, muitas vezes, pode ser vivido como demonstração do afeto, do cuidado e da 

vontade de permanecer se relacionando com a pessoa amada. Como já foi trazido neste 

trabalho. Encontra-se no plano de fundo desse sentimento o medo de perder, de ser 

traído(a), de ser trocado ou trocada, que tem como explicação o amor que se sente. 

 

Leila Platt Deeke et al. (2009) apontam alguns dados sobre sua pesquisa com mulheres que 

sofriam violência doméstica e familiar, no qual metade das mulheres entrevistas afirmam o 

ciúme como o elemento que vem a desencadear situações de violência. Na tentativa de 

definir, o dicionário de língua portuguesa Mini Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2001) 

diz: 1. Sentimento doloroso causado pela suspeita de infidelidade da pessoa amada; zelos. 2. 

Angústia provocada por sentimento exacerbado de posse. Desta definição podemos 

perceber que três elementos importantes aparecem: a dor (infidelidade, angústia), a posse 

(que em demasia leva ao ciúme) e o amor (o zelo pela pessoa amada).  

 

Dessa forma, como classificar o ciúme para algumas, o amor para outras, como violência? 

Torna-se necessário, assim, pensar se o ciúme em si não é uma forma de violência ou se esse 

apenas desencadeia as violências das mais variadas formas? O ciúme passa a ser violência a 

partir do momento que é entendido pelas mulheres como tal? Se o ciúme for entendido 

como amor deixa de ser violência, pois são atitudes opostas? 

 

Assim, como indica Dara, é desconsiderado como um elemento que faz parte dos vínculos 

afetivo-sexuais, e pode ser considerado como demonstração de afeto, de amor. Ana Sofia 

Antunes das Neves (2007) faz uma reflexão sobre o amor e diz: 

 

[...] o amor não pode deixar de ser entendido no quadro das suas 
significações históricas e culturais, sabendo nós que aquilo que é percebido 
como uma manifestação de intimidade ou de amor pode variar em função 
do espaço e do tempo onde tal fenômeno está situado. Nesse sentido, para 
além de ser um conceito multidimensional, o amor é também um produto 
social e discursivo (p. 612). 
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Ou seja, o amor, como os outros sentimentos, pode ser entendido como produto discursivo. 

Pensando que os sentimentos são construídos de forma coletiva, vale a pena indicar que se 

os discursos de mulheres que sofreram violência constituem essa realidade, estes estarão 

diretamente ligados com a forma que essas mulheres estarão construindo suas vidas. Então, 

quem vai dizer o quanto é danoso, violento, o quanto dói o ciúme? E qual a relação que ele 

tem com a violência? Sabendo que passa pela compreensão, pelas experiências dessas 

mulheres, pela forma que ela entende a situação, ou seja, passa pela interpretação dela. 

Entendendo que esta intepretação individual é também fruto de influências socioculturais, 

que constroem conjuntamente a forma de ler o mundo.  

 

(...) A gente foi acostumada a achar que o ciúme é uma prova de amor, né? Você só 

comprova que tá me amando se você demonstra ciúme, mas na realidade o ciúme é a 

consequência de um sentimento de posse. O que é meu eu tenho ciúme, porque eu 

quero aquilo só pra mim, né? Então eu quero de certa forma, guardar aquilo ali pra 

que as outras pessoas não peguem, não toquem, não vejam, não percebam. Então eu 

acho que é isso, esse tipo de imagem acabou se refletindo nas relações homossexuais, 

bissexuais, transexuais. (Dara) 

 

Dessa forma, como problematizar algo que está inserido na relação, mas que é entendido 

como amor? O ciúme como elemento constituinte das relações, que anda conjuntamente 

com o amor como explicação para este ciúme, produz um tipo compreensão acerca das 

atitudes tomadas pelo casal, e que pode respaldar a violência. Esse é um elemento que pode 

contribuir para que seja difícil de identificar e de aceitar que violências acontecem de formas 

variadas nas relações, mesmo quando a explicação seja o carinho, cuidado, afeto, amor.  

 

Leonor M. Cantera (2007) aponta que “os maus-tratos no casal são fundamentalmente uma 

forma de conduta socialmente aprendida, ideológica e culturalmente alimentada, que, 

portanto, pode ser modificada, reduzida e prevenida” (p. 47). Esta reflexão é interessante 

para que possamos pensar que a violência é algo que pode ser ressignificada, e os seus 

significados reformulados. Para que não se perca de vista que pode ser desnaturalizado, que 

pode ser olhado de forma a se problematizar a sua própria existência enquanto produto de 

uma sociedade, de uma cultura e das pessoas que a (re)fazem a todo tempo. 
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Faz-se necessário cada vez mais problematizar a violência, sem perder de vista os meandros 

das relações em que ela pode se apresentar, e que se refere à vida das pessoas, aos afetos, 

aos desejos, e principalmente à vida afetivo-sexual das pessoas. Melhor dizendo, é 

necessário um olhar cuidadoso para as relações para que se possa entender de fato como 

acontecem a violência referente a estas relações. E assim, conseguir identificar situações 

que podem não ser entendidas como violência, a princípio, mas que estão de algum modo 

oprimindo, privando a liberdade ou mesmo regulando as relações que essas mulheres 

estabelecem consigo mesmas e com os outros e outras.  

 

Assim, o ciúme pode ser pensado como uma violência? Na Lei Maria da Penha, já citada 

anteriormente, algo “que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

degradar ou controlar suas ações”. Assim, é importante entender os efeitos do ciúme nas 

relações. Definir que o ciúme é uma violência psicológica se torna arriscado, pois é preciso 

contextualizar quando e como ele acontece e os seus desdobramentos. Contudo, é 

importante pensar que o ciúme pode ser um elemento que gera violência, ou ele mesmo 

uma forma de violência psicológica.  

 

Só então se torna possível considerar que a violência psicológica produz efeitos na vida de 

quem a vivencia, mesmo sendo difícil de ser considerada como violência e de se identificar 

nas dinâmicas das relações. Ou seja, considerar que os jogos de negociação, o ciúme, e mais 

que isso, as redes sociais que vem a contribuir com a construção dessa relação, se inserem 

na forma como as mulheres compreendem a si mesmas, as suas vivências e as situações que 

as envolvem.  

 

3.2 “NÃO SOMOS SANTAS, NEM SOMOS ANJOS, NÉ?” (MARIA) - AS EXPLICAÇÕES DADAS PARA A 

VIOLÊNCIA. 

 

A fala de Maria contribui com a discussão quando ela aponta que as mulheres não são 

santas. Ela diz: 

 

Acontece, eu tenho certeza que sim, e até já presenciei em alguns casos. Desde a 
violência física, até a violência emocional, mais subjetiva. Eu acho tão interessante 
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quando as pessoas dizem assim: "Ah, não, mas duas mulheres, é muito melhor... 
Mulher é mais compreensiva, é mais acolhedora". Não somos santas, nem somos 
anjos, né? Talvez, em alguns momentos, a gente não tenha essa violência de gênero 
tão forte como em um casal heterossexual, mas ainda assim, a gente sempre vê alguns 
casais em que existe essa questão de gênero muito forte. Alguém quer assumir a 
posição do homem, do macho, e da pior forma possível. (Maria) 

 

A meu ver é perigoso afirmar que mulheres ao cometerem violência, contra suas 

companheiras, é porque estão se masculinizando, estão reproduzindo o machismo ou 

mesmo, estão se comportando como homem. Dizer isso é reduzir o problema e torná-lo 

mais simples e homogeneizado. É tirar a possibilidade de mulheres cometerem algumas 

ações, é retornar ao terreno dos papéis sexuais, onde territorializam-se o que seriam ações 

de homens e de mulheres.  

 

E se tivermos o cuidado de perceber nas explicação de Maria para a violência em vínculos 

afetivo-sexuais entre mulheres acontecer,  ela disse: “mas eu não me sentia o cara”. Ou seja, 

ela mesma entra em contradição, e não consegue seguir com o seu argumento de que seria 

“o cara” da relação. Acredito, assim, que a discussão precisa avançar, pois muito já se 

caminhou pensando nesse modelo e parece que muito ainda não se explica ou se contribui 

com tal forma de conceber a violência entre mulheres com vínculos afetivo-sexuais dessa 

maneira.  

 

Dessa forma, acreditar que numa relação entre duas mulheres estão reproduzindo um 

sistema heteronormativo, ou mesmo, machista seria simplificar o problema. Tentar dar um 

nome a algo que precisa antes de ser reduzido e unificado, ser complexificado e discutido 

em todos os seus mais variados aspectos. Trazer para o debate a violência de forma mais 

ampla pode contribuir para se pensar o tema. 

 

Na perspectiva do machismo, achar que mulheres são frágeis, que precisam ser cuidada, que 

são incapazes de fazer algumas atividades, que mulheres são seres dóceis e merecem todo 

carinho do mundo, e que o lugar dela é em casa, cuidando do lá, porque esse mundo do 

trabalho, do corre-corre, das atividades é muito pesado e é coisas para os homens, que são 

fortes e nasceram para isso. Como pode também, achar que a mulher precisa servi-lo(a), 

cuidar dos seus filhos, da sua casa, colocar a comida, transar sempre que ele(a) quiser, e se 
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algo não corresponde ao que se espera dessa mulher, fico(a) irritado(a). É preciso lembrar 

que não é o machismo que violenta, e sim as pessoas em suas práticas. Responsabilizar o 

machismo é tirar de si a possibilidade do processo reflexivo e de autonomia. 

 

Assim, Maria pontua uma coisa muito importante: que essa as normas de gênero nas 

relações podem variar conforme o casal. Concordo com ela no sentido de que as mulheres 

podem ou não se posicionar desta forma nas suas relações, da mesma forma que isso pode 

ou não ser uma forma de entender a violência que acontece nas relações. Entendendo que 

as normas de gênero não necessariamente tem relação direta com a identidade de gênero. 

Maria diz ainda: 

 

Já vi alguém analisar a questão da violência sempre trazendo essa coisa, né? Que se 
traz essas relações de gênero para dentro das relações homossexuais, e alguém tem 
que ser o homem, e alguém tem que ser a mulher. Mas e aí? A minha outra relação? 
Que era uma mulher até mais feminina do que eu, e a gente era muito violenta uma 
com a outra. Não existia esse papel, assim, claramente não existia esse papel de que 
havia um homem e uma mulher. Não. Éramos duas mulheres, não existia isso... E era 
uma relação violenta, né? Eu acho que não é tão simples. Existe sim essa questão de 
gênero, às vezes, mas não é só isso. Eu acho que também porque existe esse mito de 
que a mulher perfeita, santa, boazinha, terna, materna, mas não é... Nós somos muito 
diversas, e muito maiores do que isso. Não é tão simples assim, nem santas, nem 
putas, né? 

 

Essa questão da diversidade das mulheres é muito interessante. Faz-nos pensar a respeito 

do quanto é singular cada contexto, cada relacionamento, cada história de vida. Assim, não 

se pode acreditar na universalidade das situações de violência, e buscar um padrão pode ser 

uma alternativa que se torna difícil se formos analisar cada vínculo que estas mulheres 

estabelecem. Nesse sentido, a importância da vivência e do contexto pode ser mais bem 

explorada quando lemos o relato de Patrícia. Ao contrário do que afirma Maria, Patrícia diz: 

“Eu acho tão bonito a relação entre duas mulheres. É lindo demais, pra ter violência. Eu não 

consigo ver uma mulher batendo na outra. Não consigo. Se elas estão juntas, eu não 

consigo”. E fala do contexto de relações em que ela se insere e desse contato com a 

violência:  

 

Eu pensava que não acontecia. Eu tirava pela minha relação tão tranquila. Muito 
tranquila, e eu pensava que todas as mulheres fossem assim. As nossas amigas, que 
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conhecemos, não existe isso não. Pelo menos a gente nunca percebeu tipos de 
violência. Mas, ontem mesmo eu soube de um caso de violência de alguém que eu 
conheço só de vista. Que aí a parceira dela deu “uma pisa” mesmo, ela ficou toda 
quebrada. E eu fiquei surpresa, fiquei mesmo, eu pensei que isso não existisse entre 
duas mulheres. (Patrícia) 

 

Patrícia apresenta uma visão bastante romântica da relação entre mulheres, sendo pra ela 

incompreensível duas mulheres cometerem violência. Ela ancora suas ideias no primeiro 

mito apresentado por Nunan (2004), em que se acredita que mulheres são incapazes de 

produzir violência, indo no sentido oposto ao que Maria diz quando afirma que as “mulheres 

não são santas”. Já quando eu pergunto por que a violência acontece, ela me responde que 

acha que “não existia mais amor”. Para ela é a falta de amor que gera a violência. Contudo, 

esta relação pode ser arriscada, pois amor pode ser um dos recursos para se argumentar a 

violência que está sendo praticada, ou seja, eu te amo e por isso que faço isso com você.  

 

Durante a entrevista, Patrícia fala ainda que o relacionamento entre duas mulheres é mais 

verdadeiro e duradouro, acreditando que num relacionamento entre homens ou mesmo 

entre um homem e uma mulher a infidelidade é algo que se mostra mais frequente. Assim, 

relaciona o que seria “verdadeiro” com relação à fidelidade do casal. Ela diz: 

 

Eu acho que entre as mulheres, o relacionamento é mais verdadeiro. (...) Muito mais 
verdade... A gente não vê isso... Pelo menos os casos que eu conheço, os amigos que 
eu conheço... Entre dois homens é mais raro. Agora entre as mulheres, não. O 
relacionamento é mais verdadeiro. Não são traidoras... (...) A maioria que eu conheço 
(relacionamentos heterossexuais), rola muito... São infiéis. Pelo menos a maioria que 
eu conheço. Entre mulher e homem são infiéis. (Patrícia) 

No sentido oposto de acreditar que existiria uma diferencia na essência do relacionamento 

entre duas mulheres que o tornaria diferente de outras relações. Marisa acredita que a 

respeito dessas relações e da violência que acontece nesse contexto, não existe nenhuma 

diferença que acontece em nenhum outro casal. Nas palavras de Marisa: 

 
Não acho que tem uma diferença entre uma relação heterossexual e uma relação 
homossexual, uma relação lésbica. Não acho que tem diferença nenhuma da violência. 
Pra mim é o mesmo fundamento. É achar que o outro é posse, é achar que o outro 
tem obrigações comigo e que muitas vezes eu não tenho nenhuma. (...) Eu tenho que 
ser servido, eu tenho que ser cuidado. E quando você não faz isso, não cumpre com o 
seu dever, principalmente as mulheres, né? Ou os papéis femininos, aí no caso os 
transgenêros. Assumem esse lugar, acabam sofrendo a mesma violência.  
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Nesse sentido, Berenice Bento (2011) traz um debate bastante interessante em que ela 

aponta que para se compreender a violência contra a mulher e sua reprodução, não se pode 

circunscrever a análise no “feminino-mulher”, mas ao feminino. Assim, podemos 

compreender que existe uma relação de inferioridade do que se considera por feminino, que 

não necessariamente se caracteriza em seres que partilham de uma biologia dita feminina. 

As palavras da autora nos ajuda a compreender seu pensamento, ela diz: 

 

As mulheres fazem parte de um campo construído como inferior, mas não se pode 
derivar daí o feminino como sinônimo de mulher, ou que a mulher engloba e 
esgota o feminino. Esse lugar é parcialmente ocupado pelas mulheres 
cromossomos XX. A violência contra os seres abjetos, frágeis, identificados como 
femininos, não se limita à mulher (BENTO, 2011, p. 364).  

 

Maria aponta alguns elementos que, segundo ela, poderiam contribuir para que a violência 

aconteça. Ela diz: 

 

Eu acho que são várias as motivações que levam a uma situação de violência. Dentro 

de um casal heterossexual talvez a gente já pensem em fórmulas, né? Existem as 

questões de gênero, existem as questões, às vezes, de dependência econômica (...) 

Têm algumas possibilidades que a gente já vê muito claras, como a questão do 

machismo. Mas dentro de um casal homossexual, um casal de lésbicas, tem que ver a 

motivação mesmo. O que motiva a violência? E acho até que, às vezes, essas questões 

externar o pré-conceito que a gente sofre, não é? O fato da gente viver, às vezes, 

relações clandestinas. São duas amigas, são primas, estão dividindo o apartamento (...) 

Isso também gera uma pressão tão grande dentro da relação. E eu acho que isso 

acaba, em alguns momentos, virando um barril de pólvora. A pressão externa tão 

grande, às vezes, até da família para que aquela relação não aconteça. E só essa 

questão da gente viver uma relação, às vezes, tão clandestina, acho que isso machuca 

demais. Eu acho que exterminar descriminação, o pré-conceito, reconhecer civilmente 

uma relação entre mulheres, entre homens, acho que isso ajuda também a não 

violência. Até porque a partir do momento que a gente é visível, que a gente existe 

enquanto casal, legalmente, oficialmente a gente também passa a ser protegido, né? 

Acho que isso é uma coisa importante. 

 

Dentre esses elementos ela elenca a questão do preconceito, a não aceitação da família, que 

como foi trazido pela literatura é um dos fatores que muitas vezes impede que as pessoas 

consigam falar das suas relações e da violência que acontece. Outra questão apontada por 

ela está relacionada à visibilidade dessa relação, pelo próprio reconhecimento do Estado e 

da relação civil como uma forma de se proteger. Ainda no que toca à visibilidade, outros 
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fatores foram abordados nas entrevistas. Vamos iniciar um debate sobre a visibilidade 

dessas mulheres e das suas relações. 

 

 

3.2.1 "TODO MUNDO SABIA, MAS POR QUE VOCÊ TINHA QUE PUBLICAR NO JORNAL?" (MARISA)  

 
O silêncio sobre o assunto nas narrativas históricas, o descaso da linguagem 
sexológica, as dificuldades metodológicas de apreensão dessas relações e a 
ausência de referência para expressão discursivas da homossexualidade remetem 
um prejuízo, uma dificuldade, uma bandeira a mais do que se refere às estratégias 
contemporâneas de reconhecimento e legitimidade social (MEINERZ, 2011, p. 46). 

 

A visibilidade é um tema que se encontra presente em muitas discussões, estudos, 

movimentos sociais e políticas públicas que abrangem de forma direta ou indireta mulheres 

que têm vínculos afetivos e sexuais com outras mulheres. Quando se fala nas famílias dessas 

mulheres, em homofobia, de saúde e políticas de prevenção, direitos sexuais e reprodutivos, 

novas configurações familiares, lésbicas e bissexuais como sujeitos políticos, lésbicas em 

uma perspectiva histórica, não é difícil encontrar relação com a dicotomia existente entre 

visibilidade e invisibilidade, atravessando essas discussões.  

 

Os movimentos sociais que se voltam para as questões de mulheres lésbicas e bissexuais 

têm como uma das principais bandeiras de luta a visibilidade, de forma que “muitas 

militantes têm dito que o caminho de luta política para as lésbicas é a visibilidade no que diz 

respeito à esfera individual e coletiva” (MEINERZ, 2011, p. 148). Dentre as mulheres 

entrevistadas, todas que fazem ou fizeram parte desses grupos indicam a visibilidade como 

uma bandeira de luta. Quando pergunto para Marisa quais eram as principais pautas das 

reuniões dos grupos em que participava, ela diz: 

 

A primeira questão é a visibilidade mesmo que foi uma coisa muito discutida no 

próprio SENALE, e que pra mim era o principal naquele momento. Porque a gente 

não era reconhecida, não era vista. Continua não sendo, mas hoje mudou muito. 

Exatamente pelo movimento, pela maneira de dizer as coisas do jeito que a gente 

vem dizendo. Eu preciso dizer da minha posição política. Para dizer da minha posição 

política eu preciso dizer quem eu sou, e a minha sexualidade é minha bandeira de 

luta. 
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O Seminário Nacional de Lésbicas – SENALE, citado por Marisa é o seminário de maior 

influência nos movimentos, com grande participação de ONG’s e número de pessoas 

participantes, no campo das discussões sobre lesbiandade e bissexualidade feminina. O 

primeiro SENALE, realizado em 26 de agosto de 1996, no Rio de Janeiro, foi considerado um 

marco, pois foi a primeira vez que se convidaram vários grupos de lésbicas, com destaque 

para a discussão de saúde sexual. Foi o dia desse seminário que ficou consagrado como o Dia 

da Visibilidade Lésbica (SIMOES, 2010; ALMEIDA, 2010). 

 

É importante pontuar o campo de estudos e da militância em torno da visibilidade lésbica. 

Contudo, irei me debruçar sobre essa questão a partir da relação entre visibilidade e 

violência. As problematizações e discussões trazidas nas entrevistas se relacionam com o 

jogo de ser visível ou invisível, em que de alguma forma a noção de visibilidade lésbica 

estará relacionada com uma rede social, familiar, de amigos ou mesmo dentro do casal com 

relação ao tema da violência.  

 

Foucault (2004) fala em uma entrevista a respeito de novas relações para a liberação dos 

homossexuais. Prefiro entender como se dá a resistência e os jogos de (in)visibilidade de 

forma existencial, cotidiana, longe das institucionalizações que buscam seguir um programa 

como um fazer político sem finalidade de se apoderar do poder. Quero me debruçar sobre a 

discussão de visibilidade pensando a autonomia das pessoas, as opiniões, do dia-a-dia que se 

apresenta, quero saber na ponta, como isso acontece, na prática. Um bom é exemplo disso é 

quando pergunto a Marisa a respeito da violência nas relações entre mulheres e ela traz 

suas sua opinião dizendo: 

 

(...) E é uma coisa que não é explícita. Se não é explicitado numa relação 
heterossexual, numa relação homossexual, numa relação entre lésbicas, aí é que não 
vai ser mesmo. (...) Porque é vergonhoso, porque é ruim, porque muitas vezes nem as 
próprias relações são explícitas. Como é que você vai dizer que apanhou do seu 
parceiro, da sua companheira. (...) Na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que 
ela é sua companheira, né? Nem sabem que você tem uma namorada, que você tem 
uma parceira, então, é muito mais difícil de você detectar e acaba sendo uma situação 
bem complicada. 
 

Malu traz uma questão relacionada à violência dentro da relação que ela vivia. A questão da 

visibilidade se relacionava com um controle dos corpos, com o silenciamento das vontades, 
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elas duas entravam uma relação de isolamento, muitas vezes, com o intuito que aquele 

relacionamento não fosse ameaçado por outras mulheres. Existia uma dinâmica própria 

entre elas, como diz Malu:  

 
Eu e Camila a gente não saia. A gente se trancou no espaço que a gente não ia pra 
lugar nenhum. Porque ela não queria. Ela dizia que eu o tempo todo eu... Eu não tinha 
vontade. Veja só, a minha vontade eu acho que era a vontade dela. Porque ela dizia 
que eu paquerava. A história dela era dizer assim: "Tu sai e fica paquerando. É melhor 
a gente ficar aqui". E a gente ficava dentro de casa. Imagina? 

 

Já nas primeiras páginas foram trazidos os dados a respeito da violência  em que mulheres 

são vítimas. Lá mesmo é problematizado o fato de os dados não trazerem números sobre a 

violência entre mulheres em relações afetivo-sexuais. A fala de Marisa aponta para uma 

problemática existente, a falta de conhecimento, muitas vezes do próprio vínculo, que estas 

pessoas estabelecem. Dara fala de sua relação e indica a relação que existia entre as pessoas 

mais próximas entre o saber da existência da relação e o não saber. Ela diz: 

 

Era escondido. Por mais que... Que nada é escondido, né? Mas, por mais que a gente 
não assumisse nada e estarmos na mesma rua como a gente começou a andar muito, 
as pessoas começaram a desconfiar, a comentar. A mãe dela não gostava muito de 
mim, mas depois acabou gostando por outros motivos. As pessoas percebiam, mas a 
gente mantinha algo escondido. E é tanto assim, que quando a gente terminou, e eu 
fiquei numa relação de amizade com a Ana, a gente nunca chegou a comentar sobre 
isso. E teve um momento, que eu acabei comentando alguma coisa, e a reação dela foi 
como se não existisse, tivesse sido tudo uma fantasia, né? E ela não se assumiu até 
hoje, por mais que esteja com uma mulher, morando lá em Fortaleza. Mas ela não 
assumiu ainda a sexualidade dela, eu acho que nem pra ela mesma. 

 

Dara aponta para uma problemática relacionada com a noção da revelação da relação e das 

suas práticas afetivo-sexuais. Existem alguns autores e autoras que se debruçaram sobre o 

estudo do “armário” enquanto espaço em que a orientação, as práticas e a identidade 

lésbica ou bissexual não são reveladas. Patrícia conta um pouco de sua relação. Pergunto de 

quem sabe da relação e ela diz: “Sabe a família e amigos mais íntimos, amigos mesmo, esses 

sabem. Agora, colega de trabalho, vizinhos, alguns sabem, outros não. Mas como eu falei pra 

você, eu nunca precisei chegar e falar. eles mesmo perceberam”. 
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Tanto na fala de Dara quanto na de Patrícia existe o elemento que indica que as pessoas 

sabem, mas que na verdade não se comenta. Beatriz Gimeno Reinoso (2008) traz 

considerações importantes a respeito da noção de visibilidade, ela diz que “la visibilidad no 

es únicamente el deseo de ser vista o reconocida; visibilidad significa existencia. Lo que no es 

visible no existe y lo que no existe queda fuera del ámbito de la ciudadanía reconocida”  (p. 

2). Ou seja, para esta autora esse tipo de experiência carece ainda de uma legitimidade, de 

um reconhecimento de cidadania. Mas será que não existe mesmo? Será, como indicam as 

duas participantes da pesquisa, que existe uma “relação não dita”, um “não preciso falar”, 

um “todo mundo sabe”? E algo percebido, mas que prefere, muitas vezes, não ser 

percebido, sendo ignorado ou mesmo abafado? 

 

Gláucia Almeida e Maria Heloisa Helborn (2008) lembram que “muitas ainda refeririam o 

ocultamento dessas práticas à possibilidade de visibilidade, como meio de não se 

inscreverem em um processo demandante de delicada negociação com diferentes sujeitos e 

em distintas esferas do cotidiano” (p. 231). Nádia Elisa Meinerz (2011) fala a respeito da 

preocupação de muitas mulheres em “não dar bandeira”, e como isso afeta o cotidiano de 

muitas mulheres, tanto como expressão pública dos afetos, como a manutenção da 

feminilidade. “A preocupação, em que se levam em conta diferentes contextos e 

interlocutores, evidencia um conjunto de práticas de gerenciamento da visibilidade das 

parcerias homoeróticas” (p. 149). O que, segundo a autora, não é contraditório com a 

construção de uma identidade homossexual lésbica ou bissexual, ela aponta ainda que existe 

uma série de possibilidades de visibilidade diante das contingências do cotidiano. E diz: 

 

Vários elementos podem ser indicados como orientadores da visibilidade dos 
relacionamentos: os possíveis interlocutores (amigos, colegas de trabalho, 
familiares, vizinhos, alunos, pessoas não conhecidas); o tipo de parceria 
estabelecida (mais ou menos estável, eventual, etc); o momento considerado mais 
adequado na trajetória afetivo-sexual (assim que se sentiu atraída pela primeira 
vez por uma mulher, num relacionamento estável ou logo depois de uma 
separação na qual precisava de apoio); o instante dito mais adequado em relação 
às outras esferas da vida (coabitação com os pais, situação de dependência 
econômica, término da faculdade etc); entre outros. Todos esses elementos 
indicam uma negociação cotidiana da visibilidade, que independe do qual resolvido 
ou assumido o sujeito se considera. (p. 154) 
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Dessa forma, é preciso problematizar como se dá o jogo de visibilidade e invisibilidade de 

forma a incluir os interesses e vantagens em se manter oculto o possível relacionamento ou 

identidade homossexual/bissexual. Não se pode esquecer que o fato das pessoas não 

saberem em muitos casos permite que encontros aconteçam, que relacionamentos sejam 

possíveis, que em muitos casos, a homofobia não aconteça. Uma pergunta que pode ser 

lançada é: como resistir às normas sociais diante das possibilidades que essas mulheres têm 

de agir socialmente?  

 

Mesmo num nível individual, até entre as pessoas mais assumidamente gays há 
pouquíssimas que não estejam no armário com alguém que seja pessoal, 
econômica ou institucionalmente importante para elas. [...] Cada encontro com 
uma nova turma de estudantes, para não falar de um novo chefe, assistente social, 
gerente de banco, senhorio, médico, constrói novos armários cujas leis 
características de ótica e física exigem, pelo menos da parte de pessoas gays, novos 
levantamentos, novos cálculos, novos esquemas e demandas de sigilo ou exposição 
(SEDGWICK, 2007, p. 22). 

 

Quando pergunto a Marisa como se deu o acolhimento da família quando ela começou a se 

relacionar com mulheres, ela conta como a mãe veio a lidar com o fato da exposição pública 

da homossexualidade dela, e essa questão de todos já saberem, mas ser algo velado. Ela 

conta: 

 

A história sempre volta para a história do movimento. Como era muito visível né? Eu 
vou repetir isso 500 vezes. Como era tão visível! Eu sou repórter fotográfica, né? Eu 
trabalhava na época como freelancer num jornal pequeno e tinha um cara de um 
jornal maior de lá que ligou para falar comigo e diz: "Marisa é o seguinte, eu preciso 
fazer uma matéria para o Dia dos Namorados, como eu sei que você faz esse debate da 
questão, né? Do movimento homossexual"... Não se falava em lésbica, até porque era 
a palavra mais feia que eu acho que podia existir na face da Terra para essas pessoas. 
Hoje as pessoas estão mais habituadas a ouvir, mas era assim: "Não. Porque você está 
fazendo esse debate sobre homossexualidade, e eu estou fazendo uma matéria com 
casais totalmente fora dos padrões, né? Então, assim, casais da terceira idade, 
adolescentes... E eu queria fazer uma matéria com você. E eu não coloco seu nome, 
não coloco sua foto, mas eu queria te entrevistar", no telefone eu disse: "Pode colocar 
o nome, pode colocar a foto e eu vou fazer a matéria. ‘Priu’". E foi muito engraçado, 
porque fui fazer a matéria, a gente se encontrou numa praça, teve conversa e teve 
uma sessão de fotos. E quem foi fazer as fotos foi uma amiga, que era a fotógrafa e 
que era coordenadora da equipe de fotógrafos... E ela ficou tão tensa, tão nervosa, e 
as fotos que ela escolheu foram as fotos, exatamente, que não apareciam o meu rosto. 
Tinha fotos que não me identificavam, mas tinham fotos, né? Era eu e minha 
companheira. E na matéria tinha o meu nome inteiro. Então, pronto. Aí eu... Matéria... 
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Meia página, né? A foto no jornal de grande circulação, e a minha família 
enlouqueceu! Porque o que minha mãe disse: "Todo mundo sabia, mas por que você 
tinha que publicar no jornal?" Parece até que fui eu que fui lá, paguei, né? (Risos) 

 

Ainda com relação à família existe um elemento interessante relacionado com a idade e a 

geração dessas mulheres entrevistadas. Malu, 42 anos, e Marisa, 38 anos, afirmam ter 

passado algumas dificuldades com relação à aceitação das suas mães.  Já Maria, 32 anos, e 

Ingrid, 28 anos, tiveram uma reação mais acolhedora às suas escolhas e vivências 

relacionadas à lesbiandade. Regina Facchini (2011) realizou um estudo com mulheres 

lésbicas em São Paulo, e aponta algumas diferenças entre as relações familiares em 

mulheres mais jovens e mais velhas, e de estratos sociais médios e baixo, indicando que 

existem também diferenças relacionadas ao território e a “cor da pele”. Nas palavras da 

autora: 

 

O impacto de mudanças na homossexualidade como lugar social se faz sentir nas 
relações estabelecidas entre as jovens entrevistadas de estratos médios e seus 
familiares: como vimos, a maior parte das garotas relatou aos pais sua preferência 
por parceiras do mesmo sexo e teve um acolhimento, em geral, melhor do que o 
esperado por elas. No entanto, para as mulheres mais velhas de estratos médios, 
para todas as de estratos médio baixo e para algumas das jovens de estratos 
populares, a descriminação continua a ser crucial para compatibilizar seus desejos 
e praticas eróticas e relações com familiares e com o mercado de trabalho (p. 119). 

 

 Segundo Malu, sua mãe não trata bem qualquer mulher que ela leve para sua casa. Pensa 

que são suas namoradas. Assim, a nossa a entrevista precisou ser realizada na casa de uma 

vizinha e amiga dela. Já Marisa conta como foi com a sua família: 

 

Minha mãe ficou alguns meses sem falar comigo, não falava com as minhas filhas, não 
ligava pra mim, não ia à minha casa, teve um derrame, teve um monte de problema de 
saúde, naquele processo, e depois ela foi ganha, acho que pela minha persistência. 
Porque hoje é parceira, assim, uma figura que me dá apoio, que me dá força, que está 
do meu lado, em todas as questões da minha vida, sabe? E falo com ela muito 
tranquilamente da minha relação, que era uma coisa que eu não imaginava fazer. 
Naquela época com toda a repercussão que teve para ela, meu pai não falou 
absolutamente nada, minha mãe fez isso, na minha família alguns deixaram de falar, os 
mais moderninhos falavam pouco, e foi isso, me distanciei um pouco de todo mundo, 
que era o que eu podia fazer. Não ia ficar também me expondo a situações, né? De 
agressão, de violência, me afastei de todas as pessoas e fui retomando isso aos 
poucos. (Marisa) 
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Malu traz ainda as experiências sobre adolescentes e jovens mulheres de um bairro do 

Recife. Ela conta que essas são expulsas de casa por suas famílias e vão para a prática de 

prostituição e para tráfico de drogas como forma de sobrevivência. Aponta para a 

vulnerabilidade em que essas meninas são colocadas diante do pouco acolhimento destas 

famílias. São vários fatores que se interseccionam nessas situações, questões de classes 

sociais, financeiras, morais, raciais: tudo se relaciona de forma a gerar uma situação de 

vulnerabilidade social, à saúde e exploração sexual e o envolvimento com tráfico de drogas.  

 

Porque quem é hetero não precisa botar na testa, né? Não precisa dizer que é hetero. 
E a gente tem que estar o tempo todo se afirmando. Eu sou lésbica. Eu sou lésbica. E 
para piorar, para chegar e dizer, assim,  à família. (...) E o preconceito primeiro vem da 
família! E não são poucas as famílias não, viu? Eu acho que quase, quase todas. (...) Eu 
vejo aqui em Paratibe, muitas aí, no Mangueirão pegando craque, muitas vendendo 
seu corpo, porque às vezes não pode entrar dentro de casa que a mãe não deixa, é 
xingada, no colégio, também são xingados, são motivo de  deboche, sabe? É 
complicado. (...) Uma amiga veio me contar de casos de Santo Amaro que têm umas 
meninas, na periferia, que as mães botam todas para fora. É baixo escalão e joga 
mesmo rasteiro. E o que é que acontece? As meninas estavam indo frequentar uns 
bares que viram barzinho de prostituição, elas moram lá, se relacionam com os caras 
pra se manter e dar dinheiro as companheiras. E são tudo meninas de 12, 14, 15 anos, 
17 anos. Veja, só! (MALU) 

 

Ingrid conta que depois de três anos e dois meses com a segunda companheira, que uma 

parte da família dela ficou sabendo da relação. Ela disse que na primeira relação chegou a 

morar sozinha com a sua companheira e quando isso aconteceu seu pai foi conversar com 

ela. “Meu pai veio com essa conversa, queria conversar, mas que eu não me preocupasse 

que ele me amava, que independente de qualquer coisa...”. Ela disse que sentiu um pouco 

de medo e já conseguia prever qual seria o conteúdo da conversa. A mãe conversou com ela 

primeiro e depois no outro dia o pai. Ela fala da conversa com a mãe: 

 

Ela chorou muito, falou que era difícil pra ela, que pensava... Tinha outros planos pra 
minha vida, sonhos, que eu pudesse ter filhos, que eu me casasse com um homem. E 
eu disse que entendia o que ela sentia, porque ela aprendeu daquela maneira, daquele 
jeito, mas que eu estava vivendo outra coisa que eu queria, que era bom, que me 
deixava feliz, e que entendia pelo processo que ela tinha aprendido, que ela tinha 
vivenciado... Só que às vezes os pais querem umas coisas, acham que é o melhor pro 
para o filho, mas esquecem de perguntar para eles se é isso, né? E aí ela disse que não 
ia deixar de me amar, que era minha mãe ... 
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Na família de Ingrid também tem a avó que é alguém presente, e a mãe dela chegou a 

comentar com a avó sobre a conversa que teve com Ingrid. Mas ela disse que se sentia 

segura, a relação que estabeleceu com a avó desde muito pequena sempre foi próxima, e ela 

se sentia tranquila com relação à reação dela.  

 

Minha avó super tranquila, muito mais que minha mãe, disse pra ela que eu nunca 
tinha dado trabalho, minhas primas tinham tido filho cedo, eu não tinha dado esse 
trabalho, eu estudava, trabalha, tinha minha vida independente. Se eu estava feliz 
assim... Minha avó com sessenta e poucos anos, quase setenta... Eu sabia, porque eu 
tenho uma ligação muito forte com a minha avó, praticamente foi ela que me criou 
durante muito tempo, eu sabia que ela não ia me deixar, assim... Eu sentia. Tenho 
muita intuição também, né? Muito sentimento. Então para ela foi mais tranquilo. 

 

Quanto ao fato da negociação cotidiana da visibilidade, é possível relacionar ao que conta 

Ingrid. Ela afirma que toda a família mora perto, e que já morou na casa dos seus parentes, e 

uma coisa que sua avó pedia para ela é que respeitasse esse espaço e a vida pessoal dela 

não falando para as pessoas da sua relação com Júlia. 

 

Todo mundo já sabe, mas ninguém diz assim: "tua namorada, tua companheira", 
ninguém fala isso. Uma das coisas que minha avó me pediu, não falo para as pessoas. 
Que é como se tivesse me expondo. E também, querendo ou não, para preservá-la, 
né? Eu não estava na casa dela, mas tinha essa relação muito próxima. (...) Hoje eu não 
moro mais junto com todo mundo, moro numa casa em cima, Júlia e eu. Mas tinha 
essa relação da casa dela, então, um pouco de respeitar o espaço dela, embora todo 
mundo já saiba, já se trate... Só não oficial, né?  

 

Existem muitos elementos possíveis de serem problematizados neste trecho trazido por 

Ingrid. Existe uma questão da família toda não saber formalmente, ela afirma que não 

contou a todos, “mas todos sabem”. O que indica uma prática que é velada, que não pode 

ser dialogado sobre, que não é explicitado. Juntamente a isso, tem a avó, com quem ela 

afirma ter uma relação afetiva forte, a qual pediu para que ela não se expusesse, falando 

para as pessoas das suas relações afetivo-sexuais. Para Ingrid, fazer o que avó pede seria 

uma forma de respeitar o espaço dela, e ela não parece demonstrar-se incomodada com tal 

pedido. Já, o mesmo pedido, feito para outra pessoa, pode ser entendido como violência. É 

deixar de falar de si, se privar do compartilhar de um cotidiano, de suas práticas.  
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Outro ponto são as famílias das outras parceiras ou parceiros com quem as entrevistadas se 

relacionaram diante de suas práticas com mulheres. No caso de Maria, a família de sua 

companheira sabe do relacionamento, mas ela sente que o tratamento se dá de forma 

diferenciada com outras pessoas que se relacionam, com outros e outras integrantes da 

família. Ela diz: 

 

Ano passado a gente teve uma grande festa na família da minha companheira e o 
tratamento é diferente, mesmo que todos eles saibam que eu sou a companheira, mas 
o tratamento a mim é diferente do tratamento dos maridos, por exemplo. Das outras 
noras, né? Isso tem hora que machuca. (Maria) 

 

Marisa havia se relacionado com um homem, com quem teve duas filhas. Ao se separar, as 

crianças tinham seis e dois anos, e tanto o ex-companheiro, como a família dele, tiveram 

reações que iam de encontro com a nova relação, agora com uma mulher. O ex-

companheiro tentou usar este fato para pedir a guarda das crianças, mas não levou em 

frente, pois Marisa procurou uma advogada. Já “a mãe do pai das filhas dela” – como Marisa 

nomeia –, a avó, chegou a levar as meninas para um ginecologista para saber se haveria 

vestígios de abuso-sexual. Ela conta: 

 

Então, sofri muito por isso, pelo fato de ser mãe, de criar as duas meninas, na época 

elas eram muito pequenas e moravam comigo, né? Para a família inteira do pai, o 

próprio pai, foi muito difícil entender que uma mulher lésbica poderia criar duas filhas 

tendo uma relação com outra mulher. Porque tem a ideia de que você faz sexo 25 

horas por dia. Que você é lésbica então você vive o sexo de forma diferente das outras 

pessoas. (...) Você está esse tempo ‘todinho’ com a criança nunca aconteceu nada, 

agora que eu me separo, começa uma relação com uma mulher, aí a avó leva pro 

ginecologista para saber se foi violentada! (Marisa) 

 

Ingrid relata que estava começando um relacionamento com uma grande amiga, contudo 

esta tinha medo de como seria a reação da família. Tendo influência sobre suas relações. Ou 

seja, este é só um exemplo de uma mulher, entre muitas, que deixa de viver livremente sua 

sexualidade e suas experiências diante do possível preconceito advindo da família, o que nos 

aponta a importância da aceitação na vida desta e de muitas mulheres. “Ela tinha muito 

medo, da família, da mãe, do que a mãe ia pensar, do que a mãe ia fazer, enfim... Era uma 

grande amiga minha, que é até hoje, e ela ficou com muito medo”. (Ingrid) 
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O medo de enfrentar as pessoas, a família, ou mesmo de reconhecer isso pra si mesma são 

questões que envolvem relacionamentos, ou mesmo experiências afetivo-sexuais entre 

homens e também entre mulheres. Contudo, existe também outro movimento que busca 

tornar público, visível. Marisa fala da sua disponibilidade pessoal em fazer o que acredita 

que quer fazer, e ela percebe em algumas pessoas que se expõem, ao demonstrar carinhos e 

afetos na cidade de Olinda (Região Metropolitana de Recife). Ela diz: 

 

Essa é a minha impressão, que as pessoas têm mais coragem de dizer: "Ah, eu posso, 
eu posso ir para a rua e fazer isso", e se expõe também. Eu faço questão de beijar 
minha companheira, não tenho nenhum problema de encontrar ela na rua e dar um 
beijo como qualquer outro casal faz, agora sei que eu corri riscos na hora que eu faço 
isso, né?(...) Uma coisa que eu tenho observado que eu acho muito bacana: andar nas 
praças de Olinda e Recife! Vez por outra você encontra duas meninas de mãos dadas e 
eu acho fantástico. Eu acho lindo! Isso Mas isso não significa que a gente tem 
liberdade, que a gente não vai sofrer violência por fazer isso, né? (...) Então, em casa 
está tudo certo, mas ir para a rua e andar de mão dada pode ser um problema. 

 

É importante a reflexão de Marisa, no sentido de que ela hoje consegue perceber alguns 

casais, e demonstra que não se naturalizou ainda ao encontrar esses casais de mãos dadas 

pelas ruas. E aponta para o risco que esses casais correm ao agir dessa forma. Aí fica uma 

pergunta: “Mas que visibilidade é essa que está se falando?” Acredito que mais que uma 

visibilidade em termos de políticas públicas, em termos de direitos civis, estamos falando de 

uma visibilidade social, que pode ser uma saída para se conseguir andar com mais liberdade 

e segurança, por exemplo. Berenice Bento (2011) faz uma consideração importante nesse 

sentido: “Tampouco o desejo homossexual é mais ou menos normal do que o heterossexual. 

A diferença está na distribuição desigual de acessos e visibilidades, portanto, no 

reconhecimento social conferido aos gêneros e às sexualidades inteligíveis” (p. 360). 

 

3.3 “EU IA ACONSELHAR A PROCURAR A JUSTIÇA, PROCURAR OS DIREITOS DELA, CERTO? DENUNCIAR.” 

(PATRÍCIA) – O QUE FOI FEITO OU O QUE FAZER DIANTE DA VIOLÊNCIA. 

  

Pensando quais as possíveis formas de transformar a situação de violência em que se vive, 

procurei dialogar junto com as entrevistadas quais medidas foram tomadas e o que poderia 

ser feito. Malu apontou uma das possibilidades de uma relação de violência acabar, como no 

caso dos seus dois relacionamentos, terminando a relação. Diria ainda que terminar a 
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relação não garante o fim da violência, temos o exemplo de ex-companheiros(as) que ainda 

se estabelecem em relações assim. Contudo, para Malu, o fim da relação indicou nos dois 

relacionamentos o fim da violência. Patrícia também fala a respeito do fim da relação e cita 

também o recurso jurídico. Ela diz: 

 

Eu ia aconselhar a procurar a justiça, procurar os direitos dela, certo? Denunciar. 
Porque se você não denuncia a primeira vez, com certeza acontece a segunda. Se for 
muito grave, se não... Eu acho que o primeiro passo é a separação... Se houve 
violência, acabou. O primeiro passo seria esse. (Patrícia) 

 

O recurso jurídico é uma forma de combate à violência. A Lei Maria da Penha é o recurso 

jurídico, e é importante salientar que existe a influência dos feministas na criação deste 

recurso para jurídico com relação à violência. Luanna Tommaz de Souza (2009) aponta para 

a participação o movimento feminista na criação e implementação deste, pensando no 

combate, na prevenção, na erradicação, e na punição da violência contra a mulher. Nas 

palavras da autora: 

 

A projeção de tais aquisições deve ser outorgada ao movimento feminista no País, 
que com sua crescente capacidade de articulação e mobilização estimulou, de 
forma incisiva, a elaboração de leis e políticas públicas no sentido de permitir a 
igualdade entre homens e mulheres na sociedade brasileira (p. 88). 

 

Ainda com relação à fala de Patrícia, ela diz ainda que caso isso não seja denunciado, a 

pessoa pode vir a cometer violência novamente. Dessa forma, ela acaba por salientar os 

aspectos da perpetuação da violência. Ou seja, a denúncia em si poderá resultar numa 

transformação, deixando de lado aspectos sociais da violência e os aspectos da construção 

da própria relação de violência naquele vínculo afetivo-sexual. Deixando de lado a 

possibilidade da pessoa se modificar diante da violência sem a interferência judicial.  

 

Contudo, como aponta Nunan (2004) e Cantera (2010) existe uma dificuldade dessas 

mulheres em procurar a polícia, as delegacias de uma maneira geral para realizar tal 

denúncia. Podemos ver isso quando Malu relata que uma das suas amigas sofreu violência 

de uma companheira, e preferiu não procurar a polícia, pois acreditava que iria se expor 

ainda mais, não esquecendo que se mostrava envergonhada de falar a respeito da sua 

relação afetiva com mulheres para os policiais.  
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Agora, assim, eu acho que violência sempre vai existir, né? E na realidade existe entre 
elas, só que elas não dão parte, assim, não sei por que. Porque essa amiga mesmo que 
terminou o relacionamento apanhou bastante, a outra destruiu quase a casa dela 
toda, móvel, tudo... Ela não revidou, não, porque ela disse que a outra queria era isso e 
também não deu parte porque disse que não era interessante ir, por que ia se expor 
na delegacia dizendo que foi outra mulher, né? A ex-companheira dela que bateu nela 
e não ia, e não foi. (Malu) 
 

O que mostra que é necessário uma discussão a respeitos da própria Lei e a sua abrangência, 

assim como a forma de acolhimento e atendimento dessas mulheres para romperem com a 

vergonha e o medo da exposição. Conjuntamente a isso, é preciso um treinamento e 

qualificação dos profissionais dos espaços de atendimento a vítimas de violência, com 

relação à orientação, às práticas e aos vínculos afetivo-sexuais dessas mulheres. Maria conta 

a falta de compreensão por parte da polícia em um caso com sua ex-companheira: 

 

A minha ex-companheira... Nós tivemos um problema sério. Não entre nós, mas com a 
ex-companheira dela na época. E quando a gente foi procurar uma delegacia de 
mulheres foi muito interessante, porque eles não sabiam como lidar com a gente, né? 
Estávamos eu e ela, eu era a atual companheira tentando prestar queixa contra a ex, 
outra mulher... Assim... Foi completamente estranha a situação, eles não sabiam o que 
fazer com a gente. (...) O atendimento foi péssimo, não funcionou. (Maria) 

 

Ela continua contando como aconteceu o desfecho do que aconteceu e indica ainda que 

após este episódio vieram a recorrer a outro espaço, este que teria uma forma de 

acolhimento e atendimento que se adequava melhor com o que ela e sua companheira 

estavam passando. Ela diz: 

 

Eu acho que a delegacia de mulheres é um espaço. E o Leões do Norte tem a... Me 
falha agora a memória o nome exato, mas é Delegacia de Direitos Humanos... Centro 
de Referência de Direitos Humanos, acredito que é esse o nome exato. E ele presta 
esse tipo de apoio em casos de violência, em casos de descriminação, né? Ele presta 
esse tipo de apoio, inclusive nessa época a gente recorreu, eles têm advogados, tem 
uma equipe de psicólogos. Então, tem um suporte, né? Esse centro ele é implantado 
pela Prefeitura e Governo do Estado, se eu não me engano. Em vários estados têm, e 
aqui é o Leões do Norte quem coordena. (...) Além da delegacia de mulheres, né? Por 
que também é referência. 
 

Debert e Gregori (2008) trazem ao debate os impactos da Lei Maria da Penha com relação às 

delegacias especiais de atendimento à mulher, também chamadas de Delegacia de Defesa 



100 

 

da Mulher (DDM), destacando a forma com que esta Lei pode judicializar questões das 

violências em relações “privadas”. Nas palavras das autoras:  

 

A Lei “Maria da Penha” foi criada justamente com o objetivo de reverter essa 
situação. É muito cedo para avaliar seu impacto e seria apressado fazer qualquer 
generalização, dadas as diferenças que marcam o país e o modo de atuação, em 
cada contexto, das diferentes instâncias do sistema de justiça. Contudo, o acento 
nessa nova figura jurídica – “violência doméstica e familiar contra a mulher” – 
sugere que a lei se volta exclusivamente para o que se configurou como a demanda 
da clientela das delegacias especiais. A violência sexual em relações conjugais ou o 
assédio sexual não encontram guarida no tratamento institucional, posto que a 
violência de gênero é subsumida ao espaço doméstico e à esfera familiar. (...) De 
um lado, o processo por meio do qual a violência entre casais, antes relegada a um 
problema doméstico, transformou-se numa questão pública, pois as delegacias de 
defesa da mulher tiveram um impacto importante no sentido de explicitar que tais 
agressões eram crimes (p. 172, Aspas da autora).  

 

Lilia Guimarães Pougy (2010) traz uma observação importante, indicando que existem 

outros elementos sociais e aspectos pessoais que não se esgotam com a judicialização da 

violência. A autora aponta para a importância de: 

 

[...] ações de proteção, assistência e prevenção. Se as ações relativas aos eixos 
estruturantes da política e à rede de atendimento são específicas, as escolhas das 
concepções teóricas e políticas dos projetos são distintivas e dependentes do 
sucesso para a construção da cidadania (p. 79).  

 

Este debate se relaciona com a forma com que Dara reflete acerca dos caminhos que podem 

ser trilhados para o fim da violência. Ela diz: 

 

Eu acho que principalmente as mulheres, é o que eu tenho percebido mais, pelo 
menos algumas com quem eu tenho convivido, conversado que elas estão tentando 
pelo menos, discursivamente, trabalhar a relação de outro viés, com outro olhar. Até 
pela proposta mesmo de ser algo mais igualitário, e mais livre... Então, tem algumas, 
são poucas, pouquíssimas, que consideram, conseguem perceber a relação de uma 
forma mais ampla, de que um relacionamento não está reduzido apenas a duas 
pessoas, existem outras pessoas no seu mundo, e que você sente desejo, e que você 
sente atração, e de repente pode acontecer de você ficar com essa pessoa. E assim, 
essas figuras que estão aparecendo agora e estão estabelecendo isso para vida, estão 
na história de teoria e prática, eu acho que as coisas vão se modificando nessa direção. 
Agora são poucas as mulheres que fazem isso. Infelizmente têm muitas que 
teoricamente dizem isso e na prática é outra completamente diferente. (Dara) 

 



101 

 

Ela aponta que a mudança das mulheres em relação à violência, envolve a percepção das 

suas relações e a forma com que lidam com estas, assim, pode-se ter uma saída para a 

violência. Pensar a relação de forma livre, com liberdade, de menos posse e permitindo que 

outros desejos e prazeres sejam possíveis dentro daquela relação. Segundo ela, essa seria 

uma forma de transformação para que as mulheres pudessem repensar suas relações e a 

forma de estar nesses vínculos afetivo-sexuais. 

 

 

3.3.1 “EU ESTOU NO MOVIMENTO DE MULHERES, LUTO CONTRA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, E EU, 

DE REPENTE, SER VÍTIMA DE UMA VIOLÊNCIA. NÃO. PRA MIM CHEGA!"  

 

Eu costumo dizer que normalmente quem vai para o movimento, seja movimento 
feminista, seja movimento negro, seja movimento LGBT, ou vai pela dor ou vai por 
empatia à dor alheia. (Maria) 

 

A partir do diálogo com as participantes, podemos perceber que quando se tratava de 

movimentos sociais, existia uma característica forte de sentimento de pertencimento e 

identificação com o grupo de mulheres que formavam os movimentos de mulheres lésbicas 

e bissexuais. Entendendo que sentimento de pertença ao grupo e de identificação com as 

outras participantes é de extrema importância para que as discussões, as ações coletivas e a 

própria militância aconteçam de forma positiva para essas mulheres. É fácil perceber a 

felicidade e o prazer em encontrar e se reconhecer entre pares. Malu relata seu primeiro 

contato com um grupo de mulheres lésbicas e bissexuais da seguinte forma: 

 

De repente quando eu chego lá correndo, porque eu cheguei atrasada, quando as 
meninas abrem a porta, o grupo já estava feito, né? Estava a roda lá, aí quando eu 
entro, caramba! Eu levei um susto porque eu nunca tinha me deparado (...) É muita 
mulher, muita mulher lésbica, eu fiquei doidinha. Disse: "Valei-me nosso Senhor". 
“Disse, vixe Maria”. (Risos) (...) Olha, eu acho que esse dia... Acho que foi um dos dias 
melhores da minha vida em relação a minha orientação. (...) Daí foi que eu comecei a 
descobrir que tinha outras mulheres lésbicas, que tinha mulheres bissexuais, e que 
tinha mulheres com estereótipos, assim, bem masculino, né? E que você olha e diz: 
"Porra, é o cara"! E isso pra mim, querendo ou não, foi novo. (Malu) 

 

Marisa afirma que fazia parte do movimento de mulheres, e que já participava de discussões 

acerca do feminismo, da situação da mulher, a questão de gênero, de feminismo. E diz que 
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quando começa a se relacionar com mulheres, sente que precisa iniciar no campo de 

discussões que abarque a suas práticas. O motivo de ter entrado no movimento é dito assim: 

“Entrei no movimento de lésbicas, né? Entrei porque dizia, falava, fazia...”. Para ela a 

militância só faz sentido se contemplar suas questões, se relacionadas às suas práticas e 

demandas, seu modo de vida e as questões que estão ligadas a sua vida, e diz: 

 

Quando eu começo a me relacionar com essa companheira lá atrás, a minha primeira 
companheira, imediatamente, automaticamente, eu entrei no movimento de lésbica. 
Um negócio muito colado, porque como eu já era militante, então, naquele momento 
eu pensei: "Não tem sentido, se eu estou falando de um lugar... Mas não é de uma 
mulher heterossexual que está falando”. É diferente. As questões são específicas, 
então eu preciso entender que movimento é esse. (Marisa)  

 
Segundo Guilherme Silva de Almeida (2010), as lésbicas desde os primórdios da criação do 

movimento homossexual nas décadas de 1980 e 1990, fizeram parte da formação dos 

grupos, contudo, a relação com os integrantes sempre foi de tensão, sempre existia a 

denúncia do “não-reconhecimento das especificidades das necessidades lésbicas e do seu 

poder decisório nas instituições do próprio movimento” (p. 86). Essas tensões muitas vezes 

geraram a ruptura das lésbicas com os grupos mistos ou mesmo da criação de espaços 

autônomos dentro desses mesmos grupos. Além disso, existia também uma ambiguidade 

com relação às feministas, se de um lado existia a identificação com as demandas, de outro 

existia um discurso que as distinguiam das mulheres em geral. 

 

Continuando com as reflexões do autor, existe uma característica percebida nos grupos 

lésbicos: a prática de reuniões confessionais ou de ajuda mútua, com troca de experiências. 

Isso pode gerar um diálogo cíclico, voltando para os mesmos temas nos debates sem que, 

muitas vezes, aconteçam encaminhamentos políticos. O autor diz ainda: 

 

A impressão que se tem no convívio dos grupos de lésbicas/bissexuais é que seu 
potencial político passa prioritariamente pelo fortalecimento subjetivo dos 
indivíduos, quase sempre pressionados por processos discriminatórios da família, 
nas relações comunitárias ou em outros espaços [...] Em contextos assim, sobra 
pouco espaço para ações políticas de médio e longo prazo, já que a principal 
motivação é a busca de conforto imediato (p. 90). 

 
Essa crítica tecida pelo autor, se apresenta na fala de Ingrid, quando ela aborda o enfoque 

dado pelo grupo que fazia parte. Ela diz que o grupo se dedicou a trabalhar as questões 
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pessoais, “como existiam muitas meninas jovens... Não necessariamente por ser jovens, mas 

também por ser jovem, essa coisa da família, como era, a própria relação com elas mesmo, a 

negação, o preconceito”. Marisa também aponta para essas demandas, mas dando uma 

relação de reconhecimento e identificação de uma demanda coletiva do grupo, o que geraria 

uma aproximação entre as mulheres. 

 

Acho que movimento contribui muito com o fortalecimento dessas mulheres. (...) 
Encontra uma mulher que é lésbica e se diz assim, e você vê outra mulher chegando e 
conversando com você, e dizendo: "Poxa, eu também vivo isso, eu também passo por 
isso. Eu queria me articular também". Então, é muito bacana essa relação que você 
acaba construindo. Então, pra mim tem pontos positivos. (Marisa) 

 
Essa concepção de partilhar as experiências pessoais e as vivências de certo modo se 

aproxima dos grupos de autoconsciência. Os grupos de lésbicas e bissexuais apresentam 

discussões que possivelmente podem não ser as mesmas trazidas nos grupos de 

autoconhecimento, contudo, me refiro à ideia de um espaço onde todas possam 

compartilhar suas experiências, espaços de trocas, onde se sintam à vontade e acolhidas, 

pois ali seria um espaço de uma vivência, de certa forma, compartilhada.  Anette Goldberg 

(1989) fala a respeito dos grupos de autoconhecimento. Nas palavras da autora: 

 

Os grupos de autoconsciência foram criados pelas feministas radicais com o 
objetivo de desnaturalizar e de tornar visíveis a dinâmica e os efeitos do 
patriarcado, imperceptíveis para grande número de mulheres. Tratava-se de 
organizar pequenos grupos em cujas reuniões as participantes pudessem falar de 
suas experiências pessoais e confrontá-las com as das demais, o que deveria leva-
las a constatar que seus problemas não eram únicos nem particulares, mas que 
faziam parte de toda uma vivência social de opressão compartilhada por todas as 
mulheres. Acreditava-se que nesse processo de “tomada de consciência de gênero” 
poder-se-ia mudar completamente a percepção daquilo que se costumava 
considerar como importante, legítimo e válido. A partir do momento em que 
mulheres se expressassem a respeito de suas vidas cotidianas, de suas experiências 
pessoais e trajetórias, uma vez que “fatos isolados” e “problemas pessoais” 
adquirissem visibilidade, revelar-se-ia também sua dimensão crucial. Rompido o 
sigilo sobre os abortos clandestinos, sobre a violência e as violações do seio das 
relações familiares, por exemplo, esses fenômenos da “esfera privada” se 
tornariam públicos e, por conseguinte, passiveis de se converter em bandeiras de 
luta, de ser percebido como fatores sociais e políticos (p. 9, Aspas da autora). 

 

Maria Célia Orlato Selem (1997) faz um debate sobre um dado movimento de lésbica e 

mulheres bissexuais: 
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Esses movimentos constituíram/constituem espaços exclusivos de mulheres, 
muitos dos quais se localizam em uma perspectiva lésbico-feminista para fomentar 
discussões sobre as relações pautadas no machismo e heterossexismo, pois estas 
relações envolveriam vivencias permeadas por apagamentos, violências e 
exclusões na naturalização de um sujeito mulher criado e acorrentado pelo 
estatuto da heterossexualidade (p. 63). 

 

Dessa forma, a violência contra a mulher e de gênero é pauta do movimento feminista. 

Assim, é ponto de discussão e debate em muitos espaços que partilham da mesma 

perspectiva. Ingrid faz essa relação quando toca nas pautas como o anticapitalismo, o 

antirracismo, as relações de poder, a saúde da mulher entre outras questões são bandeiras 

do movimento lésbico e do movimento de mulheres também.  

 

Não se pode afirmar que o movimento lésbico é um espaço de resistência à violência de 

forma isolada, ou que torna essas mulheres mais fortalecidas e mais críticas diante das mais 

variadas violências. Pode-se dizer que a ação coletiva, o reconhecimento de pares, o diálogo 

coletivo com outras mulheres lésbicas e bissexuais torna essas mulheres mais capazes e 

fortalecidas enquanto grupo. Isso pode torná-las mais seguras diante das dificuldades e das 

violências que podem vir a acontecer nas suas vidas. Contudo, já que não é tratada com 

frequência ou mesmo para algumas nunca foi tratado sobre violência, não podemos dizer 

que essa discussão é tratada de forma à resistir a violência.  

 

No entanto, das quatro entrevistadas, todas apontaram que a violência entre mulheres nos 

vínculos afetivo-sexuais não era um tema recorrente, colocado como pauta das discussões 

dos movimentos sociais que fizeram parte. Malu e Ingrid afirmam não terem participado de 

nenhuma discussão nos movimentos de lésbicas e bissexuais a respeito da violência em 

relações entre mulheres. Ambas ressaltam que pode não ter estado presente quando esta 

discussão aconteceu ou mesmo que podem ter participado, mas no momento não estarem 

recordando. Segundo elas, outras pautas eram priorizadas, como as questões de saúde da 

mulher, as questões raciais, questões de organização de ações em dias específicos (como no 

Dia 8 de março – Dia internacional da mulher e 28 de agosto – Dia da Visibilidade Lésbica) e 

as questões de vivências pessoais.  
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“O que eu lembro é o corriqueiro, né? O que se fala mais é violência em si da mulher hetero” 

(Malu). A violência contra a mulher é tratada, mesmo que seja dentro da 

heteronormatividade, e isso sim, pode fazer mulheres mais críticas diante da violência em 

suas relações afetivo-sexuais. Mesmo que a violência vivenciada seja entre mulheres e a que 

está em pautas de debate sejam nas relações heterossexuais. Maria e Marisa, que 

participam do mesmo grupo, apontam que em alguns dos encontros foi discutido violência. 

Elas falam nas entrevistas: 

 

É uma discussão que a gente faz o tempo inteiro, sempre... A gente tem encontros a 
cada dois anos, nacionais. Em qualquer espaço que a gente esteja, mas eu estou 
falando dos encontros porque é um momento mais nosso, para discutir a nossas 
questões. A gente aposta na formação, e quando a gente fala da formação sempre vai 
ter um momento para discutir as questões de raça e etnia, para discutir as questões de 
saúde, para discutir as questões feministas, para discutir violência, sabe? Então, são 
coisas que a gente procura pautar cotidianamente. Não é um debate que parou, que 
deixou de existir porque existiu naquele momento, hoje a gente não discute. A gente 
continua fortalecendo, continua discutindo, continua pautando, continua trazendo 
(...). (Marisa) 
 
No nosso último encontro, que foi no ano passado (...) A gente discutiu um pouco 
sobre isso. Não só violência dentro das relações, mas como violência institucional, né? 
Dentro das relações de poder, de uma forma bem ampla. A gente discutiu bastante, foi 
bem interessante. E a violência dentro do próprio movimento, né? Lidar com gente, às 
vezes, traz essas questões. É bem complicado. (Maria) 

 

Essa discussão dentro de um mesmo movimento se apresenta de forma descontínua.  

Marisa e Maria, que afirmam ter participado de espaços de debate sobre violências, 

acreditam ser importante discutir violência nos vínculos afetivo-sexuais dentro do 

movimento, mas parece que se trata de um tabu do movimento. Segundo Maria, um dos 

argumentos usados por uma companheira de militância foi de que elas já lutavam para que 

as pessoas não fossem preconceituosas com elas, e abordar questões como violência 

poderia trazer um aspecto negativo para o grupo. 

 

Não é tão assim, somos mulheres e entre nós não há violência. Isso eu acho que é até 
um tabu desses movimentos de mulheres. O movimento de lésbicas principalmente, 
porque sempre tem aquela coisa, a gente já luta tanto contra o preconceito das 
pessoas, e aí a gente de repente abordar questões que são negativas dentro no nosso 
grupo, né? Pode passar uma ideia negativa para quem está de fora. Mas eu acredito 
que é uma coisa que tem que ser discutida sim! (Maria)  
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Marisa também traz em sua fala um diálogo a respeito desse tema. Nas palavras dela: 

 

Tinham algumas companheiras que diziam assim: “Mas, a gente já é tão ‘ferrada’. Todo 
mundo detona com a gente, que a gente é lésbica”. “Ah, aquele monte de sapatão! 
Não tem o que fazer.” Esculhamba com todo mundo, porque a gente é lésbica e tal, e a 
gente ainda vai dizer que a gente se bate?  Eu disse: "Isso não interessa. O fato da 
gente ser lésbica não quer dizer que a gente falar de violência vai diminuir ou vai me 
expor ao ponto de desqualificar, de inferiorizar, muito pelo contrário. Isso é 
importante que a gente faça, é importante a gente discutir, e  trazer esse debate". E aí 
a gente acabou indo por essa linha mesmo. A gente tem esse perfil feminista, né? 
Entendendo que as mulheres não são objetos, que as mulheres não são propriedade 
de ninguém, nem de homens, nem de outras mulheres. Apostando na autonomia, 
apostando na verdade, né? Isso que é muito bacana nessa articulação. (Marisa) 

 

É importante perceber as descontinuidades encontradas dentro dos movimentos sociais e 

entender que as diferenças fazem parte das dinâmicas desses grupos. Comumente os 

movimentos sociais são referidos, e mais que isso, pensados, como um fenômeno coletivo 

que apresenta certa unidade externa, com personagens, com uma estrutura homogênea e 

bem definida; contudo, em grande parte tratam-se de fenômenos heterogêneos e 

fragmentados, e grande parte dos seus recursos enquanto grupo são para gerir a 

complexidade e a diferenciação que os constituem (MELUCCI, 2001). 

 

Segundo Marisa, em um SENALE, tinha um casal de namoradas, e teve uma situação de 

violência entre as meninas. Uma delas apareceu com o olho roxo no outro dia. Isto 

aconteceu no último dia do encontro, o que não possibilitou o debate a respeito do fato. 

Mas, segundo a mesma, isso gerou uma reflexão nas participantes e teve efeitos positivos 

nos outros encontros que estes grupos vieram a organizar. E diz: 

 

Aí a gente disse: "É muito mais grave do que a gente pode imaginar". (...) E aí foi um 
processo muito bacana, que a gente acabou colocando, por exemplo, nos encontros 
que a gente ia ter, teriam pessoas responsáveis, inclusive, para se tivesse algum caso 
de denúncia, comissão de ética... Sabe? A gente começou a provocar, a dizer: "Oh, as 
mulheres lésbicas sofrem violência sim. Elas sofrem violência da sociedade, da família, 
mas elas sofrem violência das próprias companheiras”. (Marisa) 

 

Não é difícil perceber as descontinuidades que se apresentam diante de outras tantas 

demandas, discussões, posturas, opiniões. Como no caso relatado por Malu de agressões 
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dentro do próprio movimento, como já tinha citado Marisa; mas, nesse caso, violências 

menos evidentes como a violência física entre companheiras. Malu fala das agressões entre 

integrantes do próprio movimento nas reuniões, integrantes que se relacionam ou já se 

relacionaram, o que acaba por tornar a discussão algo pessoal. E ela diz: 

 

Não acho que agressão não é só física, é verbal. E se você está dentro de uma 
discussão e pessoalmente você tem uma rixa de mim e você me agride com algumas 
palavras, ou me trata mal... (...) Mulheres do movimento que são colegas, e mulheres 
que já foram ex e que na hora eu acho que interfere. Mistura tudo e são de graça as 
agressões. 

 

Segundo Guilherme Silva de Almeida (2010), uma das características da composição dos 

grupos lésbicos e bissexuais, que trouxe consequências para organização do movimento, é o 

fato de muitos terem origem com um casal fundador. Assim, com o fim da relação o grupo 

se dissolvia ou era fragilizado pela permanência de apenas um do casal. Já no caso relatado 

por Malu, isso interferia nas discussões e nos debates de forma geral dentro do próprio 

movimento. 

 

Uma das bandeiras de luta destes movimentos é pela visibilidade lésbica - discutido 

anteriormente neste trabalho. Contudo, é importante ter a consciência de que nesse 

complexo jogo de luz e sombra existem interesses do que deve ser dito, do que deve ser 

mostrado, do que deve ser visibilizado. “Se você fizer algumas falas que elas não aceitam, te 

cortam. Começam a te boicotar ali dentro de uma maneira que você não consegue nem 

respirar mais” (Malu). 

 

 Céli Regina Jardim Pinto (1992) aponta que “o indivíduo ou o grupo são sujeitos de múltiplas 

exclusões e ‘escolhas’ de uma como bandeira de luta, em detrimento de outras, é realizada 

no interior destes próprios grupos” (p. 138). Ou seja, as pautas escolhidas pelos movimentos 

deixam de lado muitas coisas, quando se escolhe uma coisa para debater, deixa-se de fora 

muitas outras, e uma delas é a questão da violência entre mulheres que mantêm ou 

mantiveram vínculos afetivo-sexuais. Isso se aproxima de um debate trazido por Foucault 

(2010a), em que ele diz:  

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder [...] o 
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discurso não é simplesmente aquilo que traduz lutas ou os sistemas de dominação, 
mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (p. 
10). 

 

Malu aponta ainda o fato de algumas militantes acabarem se inserindo em cargos públicos, 

ou trabalhando de alguma forma para o Estado, e entende que isso pode ser um dos 

motivos para impedir que algumas questões sejam problematizadas de forma mais coerente 

entre a militância e o governo. Políticas públicas e visibilidade social, que são pautas do 

movimento, nesses casos são deixadas de lado ou mesmo abafadas quando não é do 

interesse das instâncias do governo. Assim, as ativistas acabam sendo levadas a deixar a 

militância em segundo plano, em prol dos seus empregos. Par ela, falta mais compromisso 

dos movimentos sociais em levar a discussão sobre violência, pois ninguém se compromete 

em “puxar a discussão e levá-la em frente”. (Malu) 

 

Sem pretensão de abarcar todo o conhecimento, apostando na parcialidade deste 

(HARAWAY, 1995), sem buscar conclusões a partir do que foi dito nas entrevistas 

acreditando ser a verdade sobre as coisas, podemos afirmar, que apesar do movimento de 

mulheres lésbicas e bissexuais não dar visibilidade à questão da violência dentro do 

movimento, as entrevistadas têm uma perspectiva feminista, seja ela dita ou não de forma 

clara. Feminismo se relaciona também com uma postura e um olhar diante das situações no 

mundo, e estas mulheres partilham desta perspectiva, em alguns casos advinda do 

movimento de mulheres, outras de participação em discussões feministas, ações coletivas 

ou mesmo de outros movimentos sociais. Assim, a criticidade diante da violência é dual, faz 

parte de um processo maior e também da militância junto ao grupo lésbico.  

 

E os efeitos disso se mostram quando Malu relata que sofreu violência em uma das suas 

relações, e cita o movimento de mulheres e não o movimento lésbico. Não fazer parte de 

nenhum dos movimentos sociais, mas se afirma ativista11. Ela diz assim: “Para mim não tem 

ciúme, certo? Eu estou no movimento de mulheres, luto contra a violência contra a mulher, 

e eu ser assim, de repente, vítima de uma violência. Não. Pra mim chega". Já Marisa, quando 

                                                             
11 Malu entende que ser ativista é participar em situações pontuais, em atos e ações coletivas, dos 
movimentos. 
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pergunto como era a relação dela com as companheiras e se existia violência, ela responde 

da seguinte forma: 

 

Não. Com a primeira namorada, primeira era militante também, era feminista, então 
tinha uma compreensão. Claro, toda relação termina com problemas e tal. Teve 
problemas de todas as ordens, (risos) mas não com relação a isso, com relação à 
violência, não. (...) Questões de violência pra gente não pode existir. Principalmente 
para quem é militante. (Marisa) 

 

Percebe-se o quanto é marcado nas falas das entrevistadas que o feminismo impede que as 

mulheres sejam violentas e sofram violências. Como se a perspectiva destas de fato 

mudasse. Será que isso é possível? E Marisa chega a dizer que a violência entre militantes é 

menor. “Então, talvez algumas de movimento não vivenciem isso, mas quando você vai pra 

sociedade isso é o mais comum, né?”. Ingrid diz que não percebe dentro do universo que 

circula, “não é uma coisa tão presente. E também não acho que não acontece. Acho que é 

uma coisa que acontece sim, com uma proporção muito menor do que uma relação 

heterossexual, mas acho que acontece”. Ela fala também que quando começou a ter 

relações com meninas estava em um universo de ONG, um coletivo feminista que trabalha 

com jovens. Ela relata as pessoas desse espaço com “tranquilas”, e diz: “Então, eu fazia parte 

de ONG, então, isso era mais tranquilo pra mim. Fazia parte... Estava num universo com 

pessoas que eram mais tranquilas...”. 

 

Afirmar que algo acontece “menos” pode ser bastante arriscado. É necessário que se tenha 

mais dados para não se invisibilizar ainda mais afirmando que a violência entre mulheres não 

acontece como nos casais heterossexuais. Será que ela acontece, ou será que ela não está 

fácil aos olhos? Isso ainda desemboca numa discussão maior sobre o que é violência para 

estas pessoas e se o que elas consideram violência é atribuído aos relatos trazidos a respeito 

da militância e sobre violência.  

 

Talvez, se adentrássemos na discussão a respeito do conceito de violência para essas 

mulheres, estaríamos retomando debates anteriores. Acredito ser importante salientar que 

todas estas mulheres entrevistadas, participantes da militância, acreditam que existem 

violências que não são apenas físicas, como o ciúme, o controle, ou mesmo a agressão 
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verbal que são consideradas por todas as entrevistadas como violência. Afirmar que essas 

violências acontecem com frequência, inclusive nas suas próprias relações e afirmar que a 

violência acontece pouco ou que não acontece, pois se partilha de um espaço feminista, é 

tapar os olhos para as formas de violências pouco visibilizadas e dar relevância a violência 

física. 

 

Por fim, encerro aqui as minhas considerações analíticas e aponto para as muitas 

possibilidades interpretativas que podiam ser realizadas a partir dos diálogos das 

entrevistas. Contudo, acredito que isto já nos permite refletir de forma consistente sobre as 

questões da violência, diante das experiências e histórias de vidas apresentadas. Longe de 

acreditar em totalidade, esgotamento, ou mesmo, respostas e explicações para as questões 

trazidas, aponto no texto para possibilidades reflexivas.  

 

 



111 

 

APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Ao termino deste estudo, percebo que nem sempre é fácil concluir ou coisa semelhante.  A 

sensação é de que nada se encerra por aqui, que nada estará concluído. Tenho 

questionamentos do início ao final deste estudo. Já ficaria bem satisfeita se, ao fim dessas 

linhas, quem tiver lido conseguisse refletir sobre essas questões mesmo que nenhuma 

conclusão tirasse. Acredito que ao longo desse processo de escrita algumas considerações, 

que poderíamos chamar de “aproximações conclusivas” ou “conclusão” já foram sendo 

tomadas pouco a pouco no texto. Dessa forma, este fim se caracteriza muito mais como uma 

retomada conclusiva de alguns dos debates e discussões trazidos nesta dissertação. 

 

Primeiramente foi colocada em destaque a importância de uma perspectiva a respeito do 

debate de gênero que quebrasse as dicotomias de homem e mulher, natureza e cultura. 

Nesta direção, torna-se mais fácil compreender masculinidades e feminilidades em 

diferentes corpos, sem que se determine o que é de homem e de mulher, circunscrevendo e 

limitando as ações e possibilidades de ser. Esta preocupação deu-se diante da perspectiva 

política e teórica de não essencializar a violência como sendo algo do masculino, ou dos 

homens. 

 

Seguindo este caminho, trouxe o debate feminista sobre a violência, indicando que a 

violência contra a mulher hoje se caracteriza como um campo político, de estudos, de 

atuação que é cunhado por algumas marcas, dentre elas que homens são agressores e que 
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mulheres são vítimas. Demarcando e reiterando a lógica de homens são violentos e 

mulheres não; além de separar vítima e agressor, sem problematizar as relações que 

estabelecem os lugares que ocupam nesta relação. Acreditam mesmo que existe sempre um 

homem agressor e uma mulher vítima. Torna-se necessário pensar a respeito que este 

estudo não está inscrito neste campo teórico e político da violência contra a mulher.  

 

Assim, fui à busca dos autores e autoras que estudaram relações entre pessoas do mesmo 

sexo, e a violência neste contexto. O que encontrei foram poucos trabalhos, mas que deram 

suporte para pensar algumas problematizações a respeito do tema, podendo realizar a 

análise das entrevistas de forma a pensar o que se aproximava e o que se distanciava de 

outros estudos do mesmo campo. Dessa forma, busquei trazer para a discussão das 

entrevistas pontos que se mostraram presentes na literatura e alguns debates que se 

destacaram nas próprias entrevistas.  

 

Muitas vezes, me peguei pensando se incluiria ou não alguns debates neste trabalho, como 

iria incluir as entrevistas, que trechos seriam interessante colocar, entre um dilema e outro, 

me vi incluindo os debates que de fato não me trariam digressões muito além do que me 

propus a trazer neste debate. Mesmo reconhecendo que coisas bem interessantes poderiam 

ser trazidas, que até me interessam, mas reconhecendo as limitações dessa dissertação e 

das minhas possibilidades de produção. Porém, sem esgotar as possibilidades de outras 

problematizações a partir deste mesmo material estudado.  

 

Acredito que, diante das entrevistas, vale salientar as mudanças. De postura, de 

pensamento, os processos reflexivos, antes e durante a entrevista – sem conseguir ter 

dimensão do que pode ter sido gerado após as entrevistas. Assim, esta dissertação chega ao 

final, deixando o recado de que a violência acontece, que ainda existem muitas lacunas com 

relação ao (re)conhecimento destas relações e dinâmicas; com relação à estudos produzidos 

sobre o tema; e que fatores pessoais, sociais e políticos se cruzam no que tange as 

possibilidades de maior visibilidade, de reconhecimento, de questionamento e até mesmo 

de denúncia dessas violências.  
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Tabela 3 – Número de trabalhos por ano. 

 

Trabalhos por Ano, Tema e de Produção da Psicologia 

  CAPES Mestrado  CAPES Doutorado SciELO 

1992 1 
 

  

1993 0 
 

  

1994 1 
 

  

1995 0 
 

  

1996 0 
 

  

1997 4 
 

  

1998 0 
 

  

1999 1 1   

2000 2 0   

2001 2 0   

2002 2 0   

2003 5 1 1 

2004 4 1 0 

2005 5 5 2 

2006 14 1 6 

2007 9 4 3 

2008 11 4 4 

2009 16 2 3 

2010 17 3 3 

2011 17 3 8 

2012 0 0 2 

Total 111 25 32 
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Tabela 4 – Trabalho da CAPES nível de mestrado 

Lésbicas 
CAPES - Nível Mestrado - Dissertações 

Ano Qnt 
Lugar 

geográfico Área do conhecimento Assunto abordado 

1992 1 RS -Sul Antropologia Identidade 

  
   

  

1993 
 

- - - 

  
   

  

1994 1 RJ - Sudeste Letras Músicas 

  
   

  

1995 
 

- - - 

  
   

  

1996 
 

- - - 

  
   

  

1997 4 SP - Sudeste Psicologia  Atendimento psicológico 

  
 

SP - Sudeste Jornalismo Mídia sobre homoerotismo 

  
 

RS -Sul Psicologia  Configurações familiares 

  
 

SP - Sudeste Comunicação Mitos 

  
   

  

1998 
 

- - - 

  
   

  

1999 1 SC - Sul Letras Produção de filmes gays 

  
   

  

2000 2 SC - Sul Psicologia Conjugalidade 

  
 

ES - Sudeste Psicologia Educação sexual 

  
   

  

2001 2 SC - Sul Psicologia Gueto 

  
 

SC - Sul Psicologia Estilo de vida 

  
   

  

2002 2 SP - Sudeste Psicologia Avaliação psicológica 

  
 

MG - Sudeste Direito Clonagem 

  
   

  

2003 5 RJ - Sudeste Psicologia Representações de homossexuais 

  
 

MG - Sudeste Comunicação Mídia 

  
 

RJ - Sudeste Letras Homoerotismo feminino 

  
 

PA - Norte Interdisciplinar Prostituição 

  
 

SP - Sudeste Educação Futebol Feminino 

  
   

  

2004 4 MG - Sudeste História Homofobia 

  
 

PR - Sul Letras Mídia 

  
 

DE - Centro-
Oeste Psicologia Família e adoção 

  
 

MG - Sudeste Comunicação Mídia 
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2005 5 
GO - Centro-

Oeste Geografia Território  

  
 

RJ - Sudeste Antropologia Socialização lés 

  
 

SP - Sudeste  Ciências Sociais Turismo e consumo 

  
 

PI - Nordeste Políticas Públicas Mercado de bens e serviços 

  
 

SP - Sudeste  Língua Portuguesa Literatura 

  
   

  

2006 14 PR - Sul Letras Literatura 

  
 

RJ - Sudeste Antropologia Movimento Lésbico 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Homossexualidade Feminina 

  
 

RS - Sul Psicologia Saúde LGBT 

  
 

SP - Sudeste Antropologia Mov. LGBT e Mercado GLS 

  
 

SP - Sudeste Educação Masculinidade em jovens homossexuais 

  
 

RJ - Sudeste Educação Homossexualidade Feminina e Novelas 

  
 

MT - Centro-
Oeste Educação Educação e jovens homossexuais 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Coletiva Homossexualidade e mídia impressa 

  
 

RJ - Sudeste Ciências Sociais Mulheres negas lésbicas 

  
 

RJ - Sudeste Ciências Sociais Espaços de sociabilidade  

  
 

DF - Centro-
Oeste Comunicação Identidade lésbica e televisão 

  
 

PR - Sul Direito Descriminação e trabalho 

  
 

GO - Centro-
Oeste Sociologia Feminismo, negritude e lesbianidades 

  
   

  

2007 9 PA - Norte Educação Homossexualidade para professores 

  
 

RJ - Sudeste Psicologia  Paternidade 

  
 

SP - Sudeste Psicologia  Rede de relacionamento lésbico 

  
 

SC - Sul Sociologia Movimento LGBT 

  
 

DF - Centro-
Oeste Linguística Narrativas femininas 

  
 

MG - Sudeste Psicologia  Identidade e parada do orgulho gay 

  
 

DF - Centro-
Oeste História Liga brasileira de lésbicas 

  
 

PA - Norte Direito Sexualidade e gênero na prática jurídica 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Coletiva Dinâmica social da homossexualidade 

  
   

  

2008 11 CE - Nordeste Educação Gênero e diversidade na educação 

  
 

AL - Sudeste Sociologia Família de mulheres lésbicas 

  
 

SC - Sul Turismo Turismo e LGBT 

  
 

DF - Centro-
Oeste Antropologia Saúde 

  
 

PE - Nordeste Psicologia Parentalidade e conjugalidade 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Histórias de vida de lésbicas 

  
 

SC - Sul Letras Desejos lésbicos 

  
 

SP - Sudeste Enfermagem Redução de danos  

  
 

PR - Sul Direito Homoparentalidade 
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SP - Sudeste Teologia Catolicismo e autoimagem 

  
 

RS - Sul Comunicação Homossexualidade e virtualidade 

  
   

  

2009 16 RS - Sul Psicologia Trajetórias de vida e visibilidade 

  
 

GO - Centro-
Oeste Sociologia Direitos LGBT 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Pública Vulnerabilidade em saúde  

  
 

SP - Sudeste Psicologia Homofobia 

  
 

RN - Nordeste Sociologia Mulheres homossexuais e prostituição 

  
 

RS - Sul Psicologia Rede de apoio 

  
 

SP - Sudeste Comunicação Personagem em novelas 

  
 

RJ - Sudeste Educação Jovens feministas 

  
 

SP - Sudeste Serviço Social Centro de referência 

  
 

SC - Sul Literatura Romances e protagonistas lésbicas 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Formas de ser de lésbicas 

  
 

RS - Sul Educação Mulheres e corpos em blogs 

  
 

MG - Sudeste Educação Educação e educadores LGBT 

  
 

BA - Nordeste Sociologia Movimento LGBT 

  
 

SP - Sudeste Teologia Igreja presbiteriana 

  
 

SP - Sudeste Teologia Igrejas inclusivas 

  
   

  

2010 17 MG - Sudeste Comunicação Série lésbica - The L Word 

  
 

DF - Centro-
Oeste Psicologia Coletivo autônomo feminista 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Parada do orgulho gay 

  
 

SC - Sul Antropologia  Movimentos sociais 

  
 

MG - Sudeste Psicologia Armário para jovens gays e lésbicas 

  
 

PB - Nordeste História Revista e virilidade 

  
 

DF - Centro-
Oeste Ciência Política Preconceito intergrupais 

  
 

PA - Norte Direito Descriminação e mercado de trabalho 

  
 

ES - Sudeste Psicologia Minorias sexuais e de gênero 

  
 

SP - Sudeste Serviço Social Serviços de saúde 

  
 

BA - Nordeste Serviço Social Ações coletivas e direitos 

  
 

DF - Centro-
Oeste Ciências Sociais Direitos humanos 

  
 

BA - Nordeste Comunicação Heteronormatividade em revistas 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Pública Homossexualidade feminina e saúde 

  
 

SP - Sudeste Ciências da Saúde Homofobia no esporte 

  
 

SP - Sudeste Comunicação Personagens LGBT em novelas 

  
 

BA - Nordeste Interdisciplinar Violência contra a mulher 

  
   

  

2011 17 RJ - Sudeste Psicologia Movimento LGBT 

  
 

SP - Sudeste Direito Garantia de direitos LGBT 

  
 

BA- Nordeste Interdisciplinar Violência de homo(trans)fobia 

  
 

DF - Sudeste Serviço Social Saúde de direitos LGBT 
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SP - Sudeste Psicologia Políticas de saúde para lésbicas 

  
 

RS - Sul Sociologia Movimento LGBT 

  
 

SP - Sudeste Psicologia População LGBT em situação de rua 

  
 

SP - Sudeste Saúde Pública Cuidado em saúde  

  
 

SP - Sudeste Educação Políticas Públicas LGBT na educação 

  
 

MG - Sudeste Ciências Sociais Lazer, ONG's e movimento LGBT 

  
 

RJ - Sudeste Educação LGBT nas escolas 

  
 

PA - Nordeste Direito Direitos e políticas públicas LGBT 

  
 

RJ - Sudeste Serviço Social Mulheres, negras, lésbicas 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Movimento LGBT 

  
 

MT - Centro-
Oeste Educação Identidades não heterossexuais  

  
 

RS - Sul Psicologia Mulheres lésbicas mães 

  
 

DF - Centro-
Oeste Filosofia Corpo político lesbiano 
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Tabela 5 – Trabalho da CAPES nível de doutorado 

Lésbicas 
CAPES - Nível Doutorado - Teses 

Ano Qnt Lugar geográfico Área do conhecimento Assunto abordado 

1999 1 
DF - Centro-

Oeste Sociologia Conjugalidade e família 

  
   

  

2000 
 

- - - 

  
   

  

2001 
 

- - - 

  
   

  

2002 
 

- - - 

  
   

  

2003 1 RJ - Sudeste Letras Poesias homoeróticas 

  
   

  

2004 1 SP - Sudeste Psicologia Psicanálise e homossexualidade 

  
   

  

2005 5 SP - Sudeste Psicologia 
Famílias homoparentais com 

filhos 

  
 

SP - Sudeste Antropologia 
Maternidade e 

homossexualidade 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Coletiva 
Vulnerabilidade e saúde 

lésbica 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Coletiva Homossexualidade e psicanálise 

  
 

CE -Nordeste Educação Diversidade sexual e educação 

  
   

  

2006 1 SC - Sul Ciências Humanas 
Trajetórias da 

homossexualidade 

  
   

  

2007 4 RS - Sul Comunicação Análise de jornais 

  
 

RJ - Sudeste Letras Imprensa  

  
 

SP - Sudeste Linguística Parada do orgulho gay 

  
 

DF - Centro-
Oeste História Movimento de lésbicas 

  
   

  

2008 4 RS - Sul Comunicação 
Homossexualidade e 

propaganda 

  
 

SP - Sudeste Administração Diversidade sexual e trabalho 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Lesbianidades em novelas 

  
 

RS - Sul Antropologia Cidadania sexual e laicidade 

  
   

  

2009 2 SP - Sudeste Artes Criação teatral de mulheres 

  
 

SC - Sul Ciências Humanas Conjugalidade 

  
   

  

2010 3 JP - Nordeste Psicologia 
Vivência do desejo 

homoafetivo feminino 
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RJ - Sudeste Antropologia Sociabilidade lésbica 

  
 

DF - Centro-
Oeste Psicologia 

Política e parada do orgulho 
gay 

  
   

  

2011 3 MG - Sudeste História 
Homoerotismo na 

contemporaneidade 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Assistência em saúde 

  
 

RS - Sul Antropologia 
Masculinidades em corpos de 

mulheres 
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Tabela 6 – Trabalhos do SciELO 

Lésbicas 
SciELO 

Ano Qnt Lugar geográfico Área do Conhecimento Assunto Abordado 

  
   

  

2003 1 SC - Sul  Estudos Feministas Configurações familiares 

  
   

  

2004 0 - - - 

  
   

  

2005 2  SP - Sudeste História Movimentos sociais 

  
 

 SP - Sudeste Direitos Humanos Direitos humanos 

  
   

  

2006 6 SC - Sul Psicologia Terriotorialidade  

  
 

GO - Centro-Oestes Estudos Feministas Configurações familiares 

  
 

BA - Nordeste Estudos Feministas União civil 

  
 

RJ - Sudeste Estudos Feministas Afetividade 

  
 

RS - Sul Estudos Feministas União civil 

  
 

SC - Sul Saúde  Categoria gênero 

  
   

  

2007 3 RJ - Sudeste Estudos Feministas Sociabilidade  

  
 

 SP - Sudeste Estudos Feministas União civil 

  
 

 SP - Sudeste Antropologia Movimentos sociais 

  
   

  

2008 4 MG - Sudeste Psicologia Movimentos sociais 

  
 

DF - Centro-Oeste Saúde Direitos Sexuais e reprodutivos 

  
 

SP - Sudeste Direitos Humanos Direitos Sexuais e reprodutivos 

  
 

SP - Sudeste Educação Diversidade e educação 

  
   

  

2009 3 

África do 
Sul/Rio/SP - 

Sudeste Saúde Saúde Sexual 

  
 

RJ - Sudeste Saúde  Saúde Sexual 

  
 

SP - Sudeste  Saúde  Saúde Sexual 

  
   

  

2010 3 RS - Sul Psicologia Conjugalidade 

  
 

SP - Sudeste Psicologia Esteriótipos 

  
 

RJ - Sudeste Antropologia Velhice lésbica 

  
   

  

2011 8 SP - Sudeste Administração Trabalho 

  
 

RJ - Sudeste Saúde Saúde sexual 

  
 

PB/CE/PI - 
Nordeste Psicologia Preconceito 

  
 

GO - Centro-Oeste Sexualidade Políticas públicas 

  
 

RJ - Sudeste Sexualidade Mídia 
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MG - Sudeste Psicologia Configurações familiares 

  
 

RS - Sul Psicologia Configurações familiares 

  
 

MG - Sudeste Sociologia Movimentos sociais 

  
   

  

2012 2 RJ - Sudeste História Identidade  

  
 

SP - Sudeste Psicologia Ética  
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Roteiro de Entrevista 

 

Nome:              Nome Fictício: 

Idade:                            Onde Mora: 

Nível de Instrução:                    Ocupação: 

Raça: 

Agora vamos começar um bloco de perguntas sobre a experiência sexual com mulheres 

(pessoal e social). 

1. Tu podes me falar um pouco da tua vida? Tu definirias a tua orientação sexual de 

alguma forma?  Como e por quê?  

1.1. Há quanto tempo você se relaciona sexualmente com mulheres? 

1.2. Com quantos anos tu começaste a ter essas experiências? 

 

2. Como tu te sentes ao se relacionar com outras mulheres? Tu tem apoio? Tu se 

sentes descriminada? Pode explicar como é isso? 

2.1. Foi tranquilo/conflituoso pra você? 

2.2. A tua família e amigos sabem? 

2.3. Tu te sentiste discriminada em algum momento? 

2.4. Tu recebeu apoio de quem? 

2.5. É descriminada onde? Por quê? 

 

Dando seguimento a nossa conversa, gostaria de saber agora um pouco sobre as mulheres 

com quem tu viveste essas experiências, com quem tu te relacionaste ou se envolveu de 

certa forma. 

1. E como foram as tuas experiências com mulheres? Gostaria que tu falasses um 

pouco de como eram essas mulheres e como foram esses relacionamentos (tempo 

juntas, como começou, porque acabaram, idade, raça, ocupação tipo de vivência). 

 

1.1. A idade dela e a idade dessas mulheres quando estavam juntas. 

1.2. Ocupação dessas mulheres. 

1.3. Raça dessas mulheres. 

1.4. Elas tinham filho(a)? 

1.5. Como começou?  

1.6. Onde se conheceram? 

1.7. Quanto tempo durou? 

1.8. Onde moravam durante a relação? (Juntas ou separadas) 

1.9. Por que acabou? 

1.10. E no momento está com alguém?  

1.11. Se sim. Se estabelecem algum tipo de relação, como nomeavam? 
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2. Em algumas dessas relações tu consideras que existiram situações de violência? Tu 

sofreu ou cometeu violência? Se sim, como aconteceu? 

2.1.1. Como aconteceu? 

2.1.2. E depois disso? 

2.1.3. Existiam discussões? Agressões físicas? Ciúmes? Controle da tua vida uma 

da outra? 

 

3.  Diante de tudo que estás trazendo, o que seria violência para ti? 

 

Agora eu gostaria de saber a tua opinião sobre o tema. Pediria até que tu falasses baseado 

de fato no que tu acreditas, como mulher, com a tua postura, com a tua experiência. 

 

1. O que tu pensas sobre violência entre mulheres? Qual a importância desse debate 

pra você dentro da sua perspectiva? 

3.1. A noção de violência. 

 

2. Tu já viveu, presenciou ou escutou alguma situação de violência entre mulheres?  

4.1. Nesses casos para onde você poderia encaminhar essa mulher? 

4.2. Tu já chegou a intervir em alguma situação assim? 

 

 

 

Vou te dar dois exemplos e gostaria de saber como se davam essas situações nos teus 

relacionamentos: 

 

I. Você sua companheira estão se arrumando para sair e você coloca 

uma roupa que a tua companheira não gosta. 

 

Se isso for dito, como se daria: 

 

1. Como era colocado? Como ela te dizia isso? (comentário/imposição) 

2. Como tu te sentias? (se sentia pressionada, culpa se fosse com a mesma roupa)  

3. Se não mudasse de roupa como ficavam as duas depois?  

4. Tu costumas perguntar se as roupas estão boas? Ela também te pergunta quando 

ela coloca uma roupa? 

5. O que tinha a tua roupa pra ela não gostar? 

6. Diante do que tu me falaste tu consegues identificar algum tipo de violência? 

 

II. Vocês estão em uma festa e uma das pessoas da festa fica olhando 

pra tua companheira, paquerando ela e tu percebes. 

1. E ai como ficavam as coisas? 

2. Como tu te sentias? 

3. Como eram as reações de vocês? (Comportavam diante desta terceira pessoa) 

4. Vocês conversavam sobre esse assunto? 

5. Que tipo de relação vocês tinham? (namoro, casamento, relação aberta). 

6. E se fosse o contrário? 
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7. Diante do que tu me falaste tu consegues identificar algum tipo de violência? 

 

Se não acontecia (perguntas se aproximam das anteriores):  

1. Se isso chegasse a acontecer nas tuas relações como seria?  

2. Como se encaminharia? 

3. Como tu ia se sentir? 

4. Vocês iam conversar sobre isso? 

5. Como seria a reação? 

 

 

Estamos encerrando a entrevista e eu gostaria de saber a tua opinião sobre a forma que tu 

vê as relações entre mulheres. 

  

1. Tu achas que as relações entre mulheres, pra tu são diferentes das relações com 

homens? Se diferentes, como? Por quê? 

2. Tu achas que a violência acontece na relação entre mulheres? Por quê? Mas tu 

acha que é comum? 

3. O que tu acha que pode ser feito pra que isso mude?  

4. Como tu vês a tua vida hoje diante dessas experiências com mulheres e com a 

militância? Diante de tudo que a gente conversou? 

5. Como é a tua relação com essas experiências? Como você se vê dentro dessas 

relações? 

 

 

Tu podes me indicar cinco mulheres que vive ou viveram relações com mulheres. Essas 

mulheres não precisam ter relatos de experiências de violência, necessariamente, gostaria 

apenas de mulheres que tu acredita que poderiam contribuir de alguma forma com a 

pesquisa. 

 

 


