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“Para além do trabalho intelectual nos estudos de 
gênero, vale iniciar com a advertência do Bourdieu ao 
feminismo – seduzido, na avaliação dele, pela ilusão da 
onipotência do pensamento da filosofia pós-moderna, 
que o feminismo deveria, melhor, desconstruir: Esta 
ilusão... está dando ímpeto à crença fantasiosa... de que 
mudamos o mundo mudando as palavras, que a 
subversão de termos, categorias e discursos é suficiente 
para subverter ou danificar estruturas objetivas de 
dominação... crítica discursiva não é automaticamente 
dotada de eficácia social; condições econômicas e 
sociais específicas devem ser compostas para que a 
crítica de categorias se torne crítica social, e devemos 
lutar coletivamente para realizar estas condições tanto 
dentro como fora das universidades”. (Giffin, 2005 p. 27)    

 

 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a produção de sentidos sobre a 
conjugalidade e a afetividade nas narrativas de homens denunciados por violência 
conjugal, em Recife, identificando repertórios interpretativos, jogos de 
posicionamento e modelos de relacionamentos afetivos-sexuais idealizados por 
esses homens. A noção de violência conjugal especifica a violência contra as 
mulheres no contexto das relações de conjugalidade. Apesar da recente construção 
da violência contra as mulheres como um problema social e de saúde pública, no 
Brasil, existem muitos estudos realizados sobre a temática. Alguns deles utilizam a 
idéia de vitimização da mulher, ora baseada na noção de dominação masculina, ora 
na de dominação patriarcal. Outros já se localizam nas discussões promovidas pela 
introdução da categoria gênero. O estudo realizado nesta dissertação localiza-se 
nas leituras que incluem a perspectiva relacional do gênero em suas análises. Na 
perspectiva relacional de gênero, o foco volta-se para as relações que são 
estabelecidas e as atribuições de masculino e feminino elaboradas nessas relações. 
Adotou-se a abordagem teórico-metodológica das práticas discursivas e produção 
de sentidos, perspectiva filiada ao construcionismo social. Na investigação socio-
construcionista, o foco fica voltado para os processos pelos quais as pessoas 
interpretam e significam o mundo em que vivem. A pesquisa é tida como uma prática 
social, cujos métodos para traduzir os fatos sociais podem ser diversos. Os 
procedimentos metodológicos escolhidos na pesquisa foram a observação no 
cotidiano e a entrevista semiestruturada. Foram realizadas um total de 13 visitas à 
Delegacia da Mulher de Recife e 15 entrevistas com homens denunciados por 
violência conjugal, no primeiro semestre de 2008. Os resultados são apresentados 
na forma de narrativa com vistas a dar visibilidade aos passos analíticos. Nas 
análises foram construídos quadros a partir de três eixos analíticos: 1) como os 
homens definem sua relação afetivo-sexual; 2) como se percebem e como 
percebem a companheira no jogo amoroso e no jogo do conflito, e 3) como 
idealizam um relacionamento afetivo-sexual. Com base nas leituras dos quadros 
foram elaboradas três categorias analíticas: 1) o relacionamento afetivo-sexual cujo 
início foi “bom”, mas no qual posteriormente se instala uma crise conjugal; os 
repertórios sobre conjugalidade e afetividade inscrevem-se nos padrões 
hegemônicos relacionais de gênero e na retórica do amor romântico. Todavia, 
existem rupturas identificadas nas contradições existentes nas narrativas; 2) o 
relacionamento afetivo-sexual como possibilidade para a construção de um ideal de 
família; os repertórios sobre conjugalidade são construídos a partir de um ideal de 
família; e 3) o relacionamento afetivo-sexual marcado pela violência conjugal; os 
repertórios sobre conjugalidade inscrevem-se em relações marcadas pela violência, 
a violência que faz parte da relação conjugal. Outra categoria analítica foi criada 
para dar conta de como o cotidiano na delegacia foi significado no processo 
interativo da pesquisa – o desfecho “final” dos conflitos conjugais: a Delegacia da 
Mulher. De maneira geral, os homens significaram a delegacia como um espaço 
para a resolução dos conflitos conjugais. Assim, as reflexões trazidas por essa 
dissertação pretendem complexificar as discussões em torno da violência conjugal, e 
que tais reflexões sirvam para a construção de um diálogo mais profícuo entre as 
universidades e a sociedade.    

Palavras-chave: psicologia social, violência conjugal, masculinidades, gênero, e 
práticas discursivas.          



 

 

 
ABSTRACT 

This work mainly focuses on studying the production of senses on conjugal behavior 
and affection in the narratives of men denounced by domestic violence, in Recife, 
identifying discursive reports, role-plays, and emotional-sexual relationship models 
idealized by these men. The definition of domestic violence comprises violence 
against women in the context of conjugal relations. Despite the consideration of 
violence against women as a public health and social problem growing only recently, 
in Brazil, there are many studies on the subject. Some of them victimize women, 
either based on the concept of male domination, some others on the concept of 
patriarchal domination. Other studies place themselves in the discussions promoted 
by the introduction of the gender category. The study performed in this dissertation is 
placed amongst those that include the gender related perspective in their analysis. 
Under a gender relational perspective, the focus is aimed to the already established 
relationships and the male and female tasks attributed in those relationships. A 
theoretic-methodological approach of the discursive analysis and the production of 
senses was applied, in a perspective affiliated to social constructionism. In the social-
constructionist investigation, the focus is turned to the processes by which people 
interpret and reason the world they live in. The research is regarded as a social 
practice, which may use diverse methods to translate the social facts. The 
methodological procedures chosen in this study were the observation of the daily 
routine and semi-structured interview. Altogether, 13 visits were made to the 
Women’s Police Station in Recife, and 15 men accused of domestic violence were 
interviewed in the first half of 2008. The results are presented as a narrative to give 
visibility to the analytical steps. In the analysis there were constructed tables based 
on three analytical axes: 1) how men define their affective-sexual relationship, 2) how 
they see themselves and how they see their espouse in the game of love and in the 
game of conflict, and 3) how they idealize an affective-sexual relationship. Based on 
the readings of these tables we drew three analytical categories: 1) the affective-
sexual relationship which beginning was classified as "good" but subsequently a 
marital crisis was settled, the reports on conjugal behavior and affection lye within the 
hegemonic patterns of relational gender and the rhetoric of romantic love. However, 
there are disruptions identified in the existing contradictions in the narratives, 2) the 
affective-sexual relationship as a possibility for the construction of an ideal of family, 
the reports on conjugality are built up from an ideal of family, and 3) the affective-
sexual relationship outlined by violence, the reports on conjugality are included in 
relationships marked by violence, the violence that belongs to the marital 
relationship. Another analytical category was created to account how the daily routine 
in the police station influenced the interactive procedures of this research - the final 
outcome of marital conflicts: the Women's Police Station. In general, men described 
the police station as a space designed for the resolution of marital conflicts. 
Therefore, the reflections brought up by this dissertation aim to raise discussions 
about domestic violence, and may all these reflections serve to be used on the 
construction of a more productive dialogue between universities and society. 
 
Keywords: social psychology, domestic violence, masculinites, gender, and 
discursive practices. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 A construção de um campo-tema 1 numa trajetória pessoal 
 

Nas escolhas que se realizam na vida, diversos caminhos são percorridos e 

traçados. Na busca de dar sentido a essa trajetória, na maioria das vezes, esses 

percursos são narrados de forma linear, para se tornarem mais compreensíveis ao 

interlocutor. Sem negar as idas e vindas que caracterizaram essa trajetória de 

escolhas, apresento nesta introdução uma breve narrativa, talvez mais linear do que 

realmente foi, buscando situar os(as) leitores(as) no processo de construção desta 

dissertação, que teve como objeto de pesquisa a violência conjugal.       

O primeiro contato que tive com a temática da violência contra as mulheres foi 

em uma pesquisa institucional realizada na Delegacia Especial de Atendimento à 

Mulher (DEAM), da cidade de Salvador – BA, em 2002. Essa pesquisa, desenvolvida 

por mim e quatro colegas2 do curso de Psicologia, objetivou conhecer o 

funcionamento da DEAM, especialmente no que se refere ao atendimento às 

mulheres em situação de violência.  

Em nossas análises, argumentamos à época que o tratamento dado a essas 

mulheres, em muitas situações, parecia uma continuidade do processo de violência 

que resultou na denúncia. Um aspecto particular que também nos chamou a atenção 

foi o alto índice de reincidência, registrado pelo elevado número de mulheres que 

buscaram mais de uma vez a delegacia. Em linhas gerais, provavelmente, a 

resolução do conflito que gerou a violência não ocorria.  

Além disso, essas mulheres que procuraram a DEAM estavam há pelo menos 

um ano sofrendo agressões físicas e/ou verbais dos companheiros, isto é, não era a 

partir do primeiro “tapa” ou “insulto” que elas prestavam queixa. Dessa maneira, 

                                                 
1 De acordo com Peter Spink (2003), o campo de pesquisa define-se a partir do momento em que se escolhem 
um tema para estudo, daí a nomeação campo-tema, entendido como um argumento, um espaço criado, herdado 
ou incorporado pelo pesquisador(a) envolvido(a) em um complexo de redes de sentidos, que se interconectam, 
nas palavras de Spink (2003): “Campo é o campo do tema, o campo-tema; não é o lugar onde o tema pode ser 
visto – como se fosse um animal no zoológico – mas são as redes de causalidade intersubjetivas que se 
interconectam em vozes, lugares e momentos diferentes, que não são necessariamente conhecidos uns dos 
outros (...) é um tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e materialidade” (p.36). 
2 Essa pesquisa foi realizada por mim, Luana Dourado, Rebeca Rebouças, Lívia Moraes e Luciana Souza. Fazia 
parte de uma atividade das disciplinas de Metodologia de Pesquisa I e II, da graduação do curso de Psicologia 
da Faculdade Ruy Barbosa. Fomos orientadas pelas Profas. Anamelia Franco e Stela Sarmento. A pesquisa foi 
publicada na revista eletrônica da Faculdade Ruy Barbosa – MOARES, Livia et al. Análise Institucional: 
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Revista eletrônica: Cientifico.com, Salvador, 2002.Disponível na 
Internet:<http: //www.frb.br>  



 

 

13 

comecei a questionar quais seriam as condições dessas reincidências, bem como as 

razões que levavam as mulheres a permanecerem na situação que se costuma 

chamar de violência conjugal. Tais questionamentos me levaram ao segundo 

trabalho realizado no ano de 2003, intitulado “Violência: por quê as mulheres 

permanecem em uma situação de violência?”.3 

Nessa segunda pesquisa, foram estudados outros aspectos considerados 

relevantes sobre a violência contra as mulheres. As mulheres que entrevistei se 

posicionaram, na maioria das vezes, como “vítimas”, demonstrando um intenso 

sofrimento, e justificaram a permanência na situação de violência em função da 

dependência financeira, da maternidade, do sentimento que nutriam pelo 

companheiro (autor da violência) e pela crença na mudança do comportamento 

deles. Em nenhum momento, essas mulheres trouxeram uma possível 

responsabilidade delas próprias quanto ao que estava acontecendo no 

relacionamento conjugal, ou à própria vida. Assim, percebemos a ausência de uma 

referência a si mesmas, como sujeitos da composição violenta.  

A pesquisa citada acima suscitou outras questões sobre a violência contra as 

mulheres. Devo ressaltar que o meu foco sempre esteve voltado para chamada a 

violência conjugal, noção que especifica a violência contra as mulheres no contexto 

das relações de conjugalidade (DEBERT; GREGORI, 2008). A conjugalidade é aqui 

entendida, segundo os termos propostos por Machado (2004), como relações 

estáveis entre pessoas, e que pressupõem o exercício da sexualidade, a coabitação 

e a reprodução familiar.  

Mas, no caso dessa pesquisa, os questionamentos giravam em torno do 

homem, considerado como copartícipe da cena violenta. Assim, resolvi realizar uma 

nova pesquisa enfocando os homens, nomeados como agressores, envolvidos em 

situações de violência conjugal. Realizei, no ano de 2006, um estudo exploratório 

intitulado – “Eu tenho 20% de inocência e 80% de culpa”: a visão do homem 

agressor sobre a violência contra a mulher.  

                                                 
3 Essa pesquisa resultou em meu trabalho de conclusão de curso em Psicologia, sob a orientação das 
professoras Anamelia Franco e Stela Sarmento. Foi realizada, também, na DEAM de Salvador, cujo foco foi 
investigar as causas que levavam as mulheres a permanecerem em situações de violência conjugal. Entrevistei 
nove mulheres, que procuraram, no primeiro semestre de 2003, pela segunda vez ou mais, os serviços da 
delegacia.       
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Nesse estudo,4 procurei investigar como os homens autores de violência se 

percebiam nas relações afetivo-sexuais5 envolvidas pela violência conjugal. De 

maneira geral, esses homens não reconheciam a violência nas suas relações 

afetivo-sexuais e culpabilazavam suas mulheres/companheiras pelo que havia 

acontecido no relacionamento conjugal, culminando com situações de violência.  

A partir desse estudo exploratório, houve uma aproximação com o Núcleo de 

Pesquisas em Gênero e Masculinidades da Universidade Federal de Pernambuco 

(GEMA – UFPE).  Na ocasião, tal núcleo desenvolvia uma pesquisa intitulada 

“Violência contra as mulheres e saúde mental: análise de programas de atendimento 

a homens autores de violência”.6 Comecei a integrar esse grupo de pesquisa, 

participando das discussões teóricas relacionadas à perspectiva de gênero, 

masculinidades, dentre outros temas, bem como participei da referida pesquisa 

realizando entrevistas, observações e análises. 

Assim, acontecia a minha inserção em outro espaço de discussão sobre o 

tema da violência contra as mulheres. A participação no GEMA foi importante para 

dar seguimento ao meu estudo sobre a violência contra as mulheres, focalizando os 

homens autores de violência conjugal. Nesse sentido, no final do ano de 2006 fiz a 

seleção do mestrado em psicologia da UFPE, tendo como projeto inicial dar 

continuidade ao estudo exploratório citado anteriormente.  

No entanto, esse projeto foi tomando outras configurações. Inquietações e 

questionamentos surgiram com as leituras e discussões que aconteceram nas aulas 

de algumas disciplinas do mestrado, nas reuniões do GEMA e nas próprias visitas 

às instituições que integram a rede de enfrentamento à violência contra as  mulheres 

                                                 
4 Essa pesquisa resultou na monografia de conclusão da Pós-graduação em Psicologia Social e Comunitária da 
Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), sob a orientação do prof. Eduardo Fonseca. Realizei esse estudo no 
ano de 2006, na Delegacia da Mulher de Recife. Nesse período, a delegacia prestava um atendimento 
socioeducativo voltado para os homens, tidos como agressores, chamado Oficina do Homem. Assim, observei 
duas dessas oficinas, e entrevistei, individualmente, cinco homens denunciados pelas companheiras por 
violência conjugal. 
5 Ao longo da dissertação utilizo o termo relação afetivo-sexual como um artifício para diferenciá-la de outras 
relações afetivas (como aquelas que podem ser estabelecidas entre pais e filhos, amigos etc), pontuando que a 
relação afetivo-sexual é aquela se estabeleceu, e/ou se estabelece, no contexto de conjugalidade. Neste sentido, 
o termo relações afetivo-sexuais abrange os casais que estão juntos, e os que se encontram separados.    
6 A pesquisa desenvolvida pelo GEMA, iniciada em 2006, foi realizada em parceria com o Núcleo Margens da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e com a ONG Instituto PAPAI, tendo o apoio do CNPq. Essa 
pesquisa foi coordenada pelo prof. Benedito Medrado, tendo a participação de cerca de 20 pesquisadores. 
Abrangeu uma pesquisa bibliográfica exaustiva do tema, um mapeamento da rede de serviços do estado de 
Pernambuco de atendimento à violência contra as mulheres, e análise de documentos de domínio público 
identificados a partir desse mapeamento. Encontra-se em processo de finalização.   
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em Recife. Assim, depois desse período que posso descrever como “efervescente 

de muitas incertezas”, foi definido o objetivo da pesquisa desta dissertação. 

 

1.2 Objetivo   

Esta pesquisa visa estudar a produção de sentidos sobre a conjugalidade e a 

afetividade nas narrativas de homens denunciados por violência conjugal,7 

identificando repertórios interpretativos, jogos de posicionamento e modelos de 

relacionamentos afetivos-sexuais idealizados por esses homens. 

 

1.3 Sobre a estrutura da dissertação  

Esta dissertação é composta por sete seções.  No próximo capítulo, após esta 

introdução, será apresentada uma contextualização do tema da violência contra as 

mulheres a partir de um breve panorama histórico e das perspectivas teóricas e 

analíticas de algumas pesquisas realizadas no Brasil sobre a temática.   

No capítulo seguinte (3), será focalizada a abordagem teórico-metodológica 

norteadora da pesquisa. Para tanto, inicialmente houve um diálogo sobre os 

discursos modernos da ciência, identificou-se o período de mudanças, característico 

da contemporaneidade, que alguns chamam de pós-modernidade, e localizou-se as 

práticas discursivas e produção de sentidos nos discursos contemporâneos sobre a 

ciência, filiada à perspectiva do construcionismo social.  

O capítulo quatro refere-se aos procedimentos metodológicos. Nele foram 

identificadas as escolhas metodológicas que caracterizam a construção e a análise 

das informações, além da caracterização da Delegacia da Mulher de Recife, local 

onde foi realizada a pesquisa, e dos entrevistados.  

No capítulo cinco, são apresentados os resultados da pesquisa. No capítulo 

seis, as análises e a discussão dos resultados. Para finalizar a dissertação, foram 

tecidas algumas considerações sobre a pesquisa, perspectiva de novos estudos e 

sugestões relacionados ao lugar da Universidade na problematização de questões 

referentes à violência conjugal. Assim, todos são convidados a entrar nesta intricada 

temática da violência conjugal, e que esta leitura seja, pelo menos, mobilizadora.         

                                                 
7 Foi usado o termo homens denunciados por violência conjugal, já que, com a implementação em 2006 da Lei 
11.340/06, conhecida, como Lei Maria da Penha, os homens só podem ser nomeados, legalmente, como autores 
de violência contra as mulheres, após o julgamento do processo. Essa pesquisa entrevistou homens que ainda 
não haviam sido julgados, por isso o termo denunciado.   



 
 

 

2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Apresentar uma contextualização do tema da violência contra as mulheres, 

ainda que breve, é uma tarefa complexa. Apesar de ser recente o processo de 

visibilidade e reconhecimento dessa violência como um problema social e de saúde 

pública, no Brasil, existem muitas pesquisas realizadas sobre a temática, com 

diversas filiações teóricas (GROSSI; PORTO, 2005; AZAMBUJA; NOGUEIRA, 

2008). Nesse sentido, optou-se por apresentar, inicialmente, um breve panorama 

histórico sobre a construção da violência contra as mulheres como um problema 

social, para posteriormente serem destacados os estudos relacionados à temática, 

realizados no Brasil. Acredita-se que tal composição servirá para uma melhor 

compreensão do tema.  

 

2.1 Breve panorama histórico 

 

De acordo com Azambuja e Nogueira (2008), a violência contra as mulheres 

começa a configurar-se como um problema social, no campo da saúde pública, a 

partir da década de 1980. Ao ser inserida como pauta, no movimento histórico das 

convenções e tratados de direitos humanos, a violência contra as mulheres ganha 

mais destaque nos debates políticos e sociais. 8 

Essa mobilização no sentido de caracterizar a violência contra as mulheres 

como um problema social e de saúde pública é fruto das ações do movimento 

feminista e de mulheres, articulados em diversos países. No Brasil não foi diferente. 

A atuação do movimento feminista e de mulheres foi, e ainda é, fundamental para as 

articulações de ações políticas e sociais voltadas para a violência contra as 

mulheres (GROSSI; PORTO, 2005).  

Na década de 1980, o Brasil passava por mudanças sociais e políticas 

vinculadas ao processo de redemocratização do país (SANTOS; IZUMINO, 2005). 

Era um período de efervescentes mudanças, e elas foram acompanhadas de perto 

pelos movimentos feminista e de mulheres. Houve uma participação efetiva do 
                                                 
8 Azambuja e Nogueira (2008) trazem, no seu artigo, um breve panorama histórico que situa como, 
gradualmente, a violência contra as mulheres se tornou um tema do campo dos direitos humanos e da saúde 
pública. Partem da Declaração Universal dos direitos dos homens para, em seguida, discutir a sua importância 
para o campo dos direitos humanos, polemizando os direitos humanos versus os direitos das mulheres. Para 
isso, apresentam as diversas convenções e tratados internacionais de proteção dos direitos das mulheres e sua 
importância para a problematização e a visibilidade da violência contra as mulheres.    
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movimento no processo de revisão do texto da Constituição Federal de 1988. Além 

disso, vale a pena destacar que, desde os meados da década de 1970 e, 

principalmente, da década de 1990, o Brasil participa de diversas conferências no 

âmbito das Nações Unidas que visam, de alguma maneira, a dar visibilidade à 

questão da violência contra as mulheres (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008).  

Segundo Azambuja e Nogueira (2008), o Brasil assumiu compromissos no 

sentido de assegurar os direitos humanos às mulheres, aos negros, às minorias 

étnicas e a outros grupos marcados pela pobreza e pela discriminação (BRASIL, 

2006). Nesses termos, as autoras destacam, dentre os principais tratados, 

declarações, pactos, planos de ação e convenções internacionais de proteção aos 

direitos humanos ratificados pelo Brasil, alguns instrumentos internacionais 

considerados importantes para a construção da violência contra as mulheres como 

um problema social e de saúde pública:  

 

Ano de aprovação das 
Nações Unidas 

Tratados, declarações, pactos, planos de ação e con venções 
internacionais de proteção aos direitos humanos. 

1945 Carta das Nações Unidas 

1948 Convenção contra o Genocídio 

1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1965 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, ratificada pelo Brasil em 1968. 

1966 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil 
em 1992. 

1962 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
ratificado pelo Brasil em 1992 

1979 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres, ratificada pelo Brasil com reservas em1984 e 
ratificada plenamente em 1994 

1984 Convenção sobre a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes ratificada pelo Brasil em 1989. 

1989 Convenção Sobre os Direitos das Crianças ratificada pelo Brasil em 
1990 

1993 Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher. 

1994 Plano de Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento 

1994 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher - Convenção Belém do Pará ratificada pelo Brasil em 
1995 

1995 Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

1999 Protocolo Facultativo CEDAW ratificado pelo Brasil em 2001 

Quadro 1: Instrumentos internacionais elencados por Azambuja e Nogueira (2008) 
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Nesse sentido, as manifestações do movimento feminista brasileiro, 

especialmente na segunda metade da década de 1970, foram fundamentais para 

exigir a execução das ações previstas nesses instrumentos internacionais. 

Inicialmente, tais manifestações tiveram como objeto protestar contra os julgamentos 

dos companheiros das mulheres assassinadas, os quais em geral, resultavam na 

absolvição dos réus sob a alegação de defesa da honra (GROSSI; PORTO, 2005).9 

Diversas ações foram articuladas para dar visibilidade à violência que ocorria dentro 

dos relacionamentos ditos conjugais (MACHADO, 2002).  

Sobre essa ótica, as reivindicações concentravam-se nas denúncias dos 

homicídios cometidos pelos maridos contra suas esposas, e nas práticas da 

jurisprudência impregnadas por valores culturais misóginos e discriminatórios 

(MACHADO, 2002). Pode-se afirmar que tais reivindicações ganham força com a 

inclusão da violência contra as mulheres na arena pública dos direitos humanos e da 

saúde (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008).  

  A importância dessa inclusão tem a ver com a própria noção da violência 

contra as mulheres como um problema social. Na Convenção de Belém do Pará 

(1994), por exemplo, tem-se a definição do que é a violência contra as mulheres 

como: “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

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

esfera privada”.10 Tal convenção ainda prevê, nas suas proposições, que os países 

signatários formulem ações que visem erradicar o problema da violência contra as 

mulheres, bem como garantam o direito da mulher a uma vida sem violência 

(CORDEIRO, 2008).   

No Brasil, antes mesmo da ratificação da Convenção de Belém do Pará, há 

ações articuladas pelo movimento feminista, que criaram grupos como SOS 

Mulher,11 além do Conselho da Condição Feminina formado em São Paulo, no ano 

de 1982. A definição da violência contra as mulheres no Brasil foi elaborada em 

meio a essa experiência política em que, ao lado de práticas, realizadas no SOS 

                                                 
9 Um exemplo é o caso emblemático do assassinato de Ângela Diniz, por seu companheiro Doca Street, ocorrido 
no ano de 1976 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro (SAFFIOTI, 2004).  
10 Para ter acesso à íntegra do texto da Convenção, acessar: http://www.violenciamulher.org.br 
11 Para uma melhor compreensão do funcionamento do SOS Mulher ver: GREGORI, M. F. Cenas e Queixas: 
um estudo sobre mulheres, relações violentas e a pr ática feminista.  1ed. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 218 
p. 
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Mulher, de sensibilização e de conscientização, militantes feministas atendiam a 

mulheres que sofriam com a violência conjugal (DEBERT; GREGORI, 2008).  

A partir da experiência do SOS Mulher, foram criadas, em meados da década 

de 1980, sob a pressão dos movimentos feminista e de mulheres, as Delegacias 

Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM) (GROSSI; PORTO, 2005). As 

delegacias especializadas para o atendimento a mulheres em situação de violência 

caracterizam-se como órgãos especializados da Polícia Civil, que procuram dar um 

atendimento mais adequado às mulheres em situação de violência (MACHADO, 

2002).  

A primeira delegacia foi fundada em 1985, na cidade de São Paulo, tendo 

como principais objetivos a prevenção e a repressão de práticas violentas contra as 

mulheres em suas relações familiares e intersociais, bem como a promoção do 

apoio, da proteção e da assistência à mulher (FRANCO, 2002; RIFFIOTIS, 2004).12 

Para Debert e Oliveira (2007), a criação das delegacias expressa a politização 

da justiça na garantia dos direitos da mulher e representa uma forma de pressionar o 

sistema de justiça na criminalização de assuntos que eram tidos como do âmbito 

privado. Dessa maneira, as DEAM são criadas para defender a mulher, como titular 

de direitos, e são, ao mesmo tempo, uma resposta às reivindicações dos 

movimentos feminista e de mulheres empenhados em realçar as relações de poder 

e de dominação que permeiam a vida familiar. 

As reivindicações dos movimentos não pararam com a criação das 

delegacias. Exigiu-se a construção de uma rede serviços específica, centro de 

referências, casas abrigos, etc., voltada para a questão da violência contra as 

mulheres. Concomitantemente, discussões sobre os Códigos Civil e Penal foram 

realizadas. Os movimentos lutavam pelo reconhecimento dos direitos da mulher e de 

sua cidadania, no que diz respeito aos assuntos relacionados à família, ao 

matrimônio e ao tratamento dado aos “chamados crimes de defesa da honra” 

(CORDEIRO, 2008). 

Em 1995, foram criados os Juizados Especiais Criminais (JECrim), previstos 

na Lei 9.099/95. Essa lei tem como objetivo principal ampliar o acesso da população 

à justiça, promovendo uma maior celeridade nos processos jurídicos. Por sua vez, 

os juizados foram orientados pelos princípios da busca de conciliação, cujo foco são 

                                                 
12 De acordo com um balanço de ações realizado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em 
2007, referente ao plano de enfrentamento à violência contra a mulher, atualmente o Brasil possui 399 DEAM.  
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os casos de contravenção e os crimes considerados como de menor potencial 

ofensivo, sendo a pena máxima de até dois anos de reclusão (DEBERT; GREGORI, 

2008). 

Os crimes considerados de menor potencial ofensivo são os crimes de “lesão 

corporal leve” (artigo 129 do Código Penal) e de “ameaça” (artigo 147 do Código 

Penal), figuras penais mais comuns na tipificação da criminalidade que chega às 

Delegacias da Mulher (DEBERT; OLIVEIRA, 2008). Assim, a violência contra as 

mulheres passa a ser considerada dentro dos trâmites legais previstos nessa lei.  

Contudo, graves distorções ocorreram na aplicação da Lei 9.099/95, no que 

diz respeito à resolução da problemática da violência contra as mulheres 

(CORDEIRO, 2008). No caminho oposto ao das delegacias, que deram visibilidade 

ao fato de que a violência contra as mulheres é crime, os JECrim operaram 

reprivatizando a questão da violência contra as mulheres:  

Nos JECrim, a defesa da família - tida por seus agentes como uma 
instituição baseada em relações de afeto e complementaridade de 
deveres e obrigações diferenciados de acordo com o gênero e a 
geração de seus membros - orienta os procedimentos conciliatórios, 
reproduzindo as hierarquias e os conflitos próprios desta instituição 
(DEBERT; OLIVEIRA, 2007, p. 3). 

 

Nesse sentido, essas distorções na aplicabilidade da Lei 9.099/95 fizeram 

com que uma antiga reivindicação do movimento feminista brasileiro, a criação de 

uma lei específica para o enfrentamento da violência contra as mulheres, ganhasse 

força. Em 2002, cria-se uma medida cautelar penal, prevista na Lei 10.455, que 

coloca a possibilidade de o(a) juiz(a) pedir o afastamento do homem autor de 

violência, em casos de violência doméstica (CORDEIRO, 2008). Já em 2003, o novo 

Código Civil finalmente eliminou todas as discriminações legais contra as mulheres 

que ainda vigoravam (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008).   

No ano de 2004, houve um aumento do tempo de detenção do homem autor 

de violência, de três para seis meses, proposição prevista na Lei 10.886. Nesse 

mesmo ano, foi lançado o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). O 

PNPM tem um capítulo exclusivo para a questão da violência contra as mulheres 

denominado: “Enfrentamento à violência contra as mulheres”. Nele existem dados 

de pesquisas que apontam o alto índice de mulheres que admitem ter sofrido 

alguma forma de violência, a exemplo da pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo, em 2000, que constatou que 2,1 milhões de mulheres brasileiras são 
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espancadas por ano, 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 243 por hora, quatro por 

minuto e uma a cada 15 segundos (CORDEIRO, 2008). 13  

Além dessa pesquisa, vale a pena citar que, em 1992, as Delegacias da 

Mulher de todo o país registraram mais de 205 mil casos de agressões contra as 

mulheres sendo que, 70% dos casos ocorriam no espaço doméstico e 40% das 

violências resultaram em lesões corporais graves (ONU/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

1998). No ano de 2002, a Delegacia da Mulher de Pernambuco registrou 5.937 

casos, sendo que 1.932 foram casos de lesão corporal.14 

Os dados estatísticos levantados sobre a ocorrência da violência contra as 

mulheres são significativos, haja vista a imprecisão desses dados, já que não 

correspondem à magnitude do problema. Isso ocorre porque a naturalização da 

violência no contexto da conjugalidade é ainda muito presente – a existência de 

interações violentas no âmbito do casal tem permissão social para acontecer 

(BIASOTO, 2003; GOMES; NASCIMENTO, 2006).  

Outros aspectos, como a dificuldade de percepção sobre o que seja violência, 

tanto de quem pratica quanto de quem sofre (BIASOTO, 2003; SAFFIOTI, 2004; 

KRONBAUER; MENEGHEL, 2005), os sentimentos de vergonha, culpa e medo 

presentes, muitas vezes, nas mulheres (OLIVEIRA, 2005; SCHRAIBER et al, 2005), 

e as dificuldades para notificar tais episódios fazem com que sua mensuração seja 

incompleta, levando-se em conta que fatores como raça/etnia, classe, religião, 

dentre outros, também influenciam na ocorrência desse tipo de violência (DANTAS-

BERGER; GIFFIN, 2005) e, consequentemente, na procura pelas delegacias. 

Além de trazer dados estatísticos sobre a violência contra as mulheres, o 

PNPM reconhece que, para se ter uma ação efetiva de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, é necessária a elaboração de uma política sistemática e 

continuada em diferentes áreas, que promova e implemente políticas públicas de 

responsabilidade no nível dos três governos: federal, estadual e municipal, de modo 

a formar uma rede de ações e serviços articulados nas áreas jurídica, social, de 

serviços de saúde, segurança, educação e trabalho (CORDEIRO, 2008).  

Mais recentemente, em 2006, foi promulgada a Lei 11.340, conhecida como 

Lei Maria da Penha (DEBERT; OLIVEIRA, 2007; AZAMBUJA; NOGUEIRA 2008; 

CORDEIRO, 2008). Essa lei também foi um produto das ações do movimento 
                                                 
13 Fonte: AGENDE, 2004. 
14 Fonte: CARTILHA Viver sem violência: direito da mulher. Secretaria de Saúde, Recife-PE, 2003. 
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feminista que, indignado com o modo pelo qual a violência contra as mulheres era 

tratada, e acreditando que esse crime merece um tratamento diferenciado, fez com 

reivindicasse mudanças que levaram à promulgação da citada lei (DEBERT; 

OLIVEIRA, 2007).   

Voltada especificamente para a violência doméstica e familiar, reconhecida no 

texto como uma violação dos direitos humanos, a Lei Maria da Penha define uma 

política pública articulada, destinada à segurança das mulheres (AZAMBUJA; 

NOGUEIRA, 2008). Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra as Mulheres, estabelecendo medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, conforme descrito no Artigo 

1° (DEBERT; GREGORI, 2008). 

Para Debert e Oliveira (2007), a lei alterou o tratamento dado aos crimes de 

violência doméstica e familiar contra as mulheres no sistema judiciário. Dentre as 

alterações destacadas pelas autoras estão: o aumento da pena máxima, que passa 

a ser de três anos de detenção, o que retira essa violência da tipificação dos crimes 

de menor potencial ofensivo, assim não podendo ser mais enviada aos Juizados 

Especiais Criminais (JEcrim); passa também a admitir a prisão em flagrante para os 

casos de violência doméstica contra as mulheres, e impede a aplicação de pena de 

cesta básica, passando a exigir novamente - como antes da Lei 9.099/95 - a 

instauração do inquérito policial.  

Outros aspectos positivos relacionados com a lei são as medidas protetivas 

de urgência, que colocam como responsabilidade da polícia, da Justiça e do 

Ministério Público a segurança pessoal e patrimonial da mulher e de seus filhos. 

Além disso, a lei, no seu artigo 45, determina como sendo obrigatório o 

comparecimento do homem julgado como agressor a programas de “recuperação” e 

“reeducação”, e considera importantes as penas restritivas, no que diz respeito à 

promoção da mudança de comportamento dos agressores, enfatizando a 

necessidade da existência de tais programas para o cumprimento da determinação 

judicial (CORDEIRO, 2008).  

A Lei Maria da Penha traz uma série de inovações relacionadas ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres. Algumas críticas já foram realizadas 
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sobre a lei,15 porém como pontuam Debert e Gregori (2008), é muito cedo para 

avaliar o impacto dela, bem como seria apressado fazer qualquer generalização 

devido às próprias diferenças que marcam o Brasil e ao modo de atuação, em cada 

contexto, das diferentes instâncias do sistema de justiça.       

Para além das críticas, Debert e Oliveira (2007) consideram que a Lei Maria 

da Penha tornou pública, novamente, a questão da violência contra as mulheres, 

negativizando sua ocorrência e indo pelo caminho oposto ao da banalização. Assim, 

essa lei representa uma grande conquista no enfrentamento da violência contra as 

mulheres, e abre caminhos para novas conquistas que assegurem, ainda mais, os 

direitos da mulher, bem como uma maior eficácia no funcionamento da rede de 

serviços voltada para o enfrentamento da violência doméstica e familiar.    

Segundo Medrado (2008), tem sido desenvolvido um conjunto de leituras 

críticas de modo a evidenciar possíveis lacunas, contradições e efeitos (não 

necessariamente intencionais) do texto da lei. Esse exercício é uma forma de dar 

ainda mais sustentação política à lei e contribuir para torná-la mais efetiva. 

Para finalizar esse breve panorama histórico, é necessário destacar que o 

percurso da construção da violência contra as mulheres, como problema social e de 

saúde pública, não é tão linear como foi apresentado. É marcado por conquistas e 

retrocessos. Por isso, considera-se que foi fundamental, no início deste capítulo, 

colocar o quanto era complexo realizar este breve histórico.  

Alguns aspectos, por exemplo, que possam ser considerados importantes por 

outras pessoas, não foram apreciados nesta dissertação, haja vista os próprios 

limites da construção de uma dissertação. Espera-se que a seção seguinte, que 

aborda as pesquisas relacionadas com a problemática da violência contra as 

mulheres, contribua para novos olhares e localize, dentro desse contexto, a 

pesquisa desenvolvida nessa dissertação.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Para a leitura de algumas críticas relacionadas à lei, ver: DEBERT, G. G.; GREGORI, M.F. Violência e gênero: 
novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociai,  São Paulo, v.23 n.66.  fev. 2008. 
Disponível: www.scielo.br . Acesso: 19 ago. 2008.  
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2.2 Da leitura vitimária às análises de gênero: pes quisas relacionadas à 
problemática da violência contra as mulheres   
 

As situações de violência contra as mulheres apresentam aspectos 

específicos. Heise (1994) apud Giffin (1994), levantou alguns pontos que 

caracterizam a ocorrência da violência contra as mulheres:  

• As mulheres estão sob o risco de violência, principalmente por parte de 

homens conhecidos por elas;  

• Essa modalidade de violência ocorre em todos os grupos sócio-econômicos; 

• A maioria das violências que resultam em lesões físicas é de homens contra 

mulheres;  

• A violência ocorre dentro de relações estabelecidas e muitas vezes é 

multifacetada e tende a piorar com o tempo;  

• Em sua maioria, os homens violentos não apresentam distúrbios mentais 

graves;  

• O abuso emocional e psicológico pode ser tão danificante quanto o abuso 

físico, sendo muitas vezes considerado pior, na experiência das mulheres, e  

• O uso de álcool exacerba a violência, mas não é a causa da mesma. 

 Nesse sentido, a violência contra as mulheres configura-se como um 

problema social, com uma série de particularidades que complexificam o estudo 

dessa temática, haja vista a própria diversidade que encontramos na nomeação do 

fenômeno, conforme descrevem Debert e Gregori (2008):  

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),16 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) (p.7).17 

  

                                                 
16 Trabalhamos nesta dissertação com a noção de violência conjugal, como vai ser explicitado mais adiante.  
17 Ver também SAFFIOTI, H. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo em perspectiva , São 
Paulo, v. 13, n.4, p.82-91 out/dez, 1999.  
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De acordo com Grossi e Porto (2005), os estudos sobre a violência contra as 

mulheres iniciam-se nos anos 1980, constituindo-se como um tema privilegiado pelo 

movimento feminista brasileiro e servindo como articulador do campo militante com o 

campo das pesquisas acadêmicas. Nesse período inicial, as pesquisas visavam dar 

visibilidade à violência contra as mulheres e combatê-la mediante intervenções 

sociais, psicológicas e jurídicas.  

Para Santos e Izumino (2005), esses primeiros estudos objetivavam tornar 

visível a denúncia de violência por meio da identificação dos perfis das queixas, das 

vítimas e dos agressores. Fundamentando-se na ideia de vitimização da mulher, 

trabalharam com as proposições da mulher-vítima e do homem-agressor. Para isso, 

utilizaram a noção de dominação masculina, que define a violência contra as 

mulheres como a expressão da dominação da mulher pelo homem, que resulta na 

anulação da autonomia da mulher. 

Nessa perspectiva, Santos e Izumino (2005) afirmam que existem pelo menos 

três correntes teóricas que caracterizam os estudos sobre a violência contra as 

mulheres realizados, no Brasil, na área das ciências sociais. A primeira identificada é 

a apresentada acima, denominada pelas autoras como dominação masculina. Essas 

pesquisas tinham como base a noção de violência trazida por Chauí (1985),18 que 

define a violência como uma ação que transforma diferenças em desigualdades 

hierárquicas. Como exemplo, existe o estudo realizado por Maria Amélia Azevedo – 

Mulheres Espancadas: a violência denunciada –  publicado em 1985.  

Nesses termos, a violência objetiva a manutenção das partes presentes uma 

para outra, sendo uma delas anulada em sua diferença e submetida à ação da outra.  

Assim, o ato violento deseja a dominação, e as diferenças entre feminino e 

masculino são transformadas em desigualdades hierárquicas, cabendo ao feminino 

um lugar passivo e dependente, onde a mulher é colocada no lugar de “objeto” e não 

de “sujeito”.  

A segunda corrente, chamada de dominação patriarcal, sofre influências das 

perspectivas feminista e marxista, que entende a violência como expressão do 

                                                 
18 “Participando do debate sobre mulher e violência” In: FRANCHETTO, B; CAVALCANTI, M.L.V.C e HEILBORN, 
M.L. (org). Perspectivas Antropológicas da Mulher 4 , São Paulo. Zahar. 1985 apud SANTOS, C. M; IZUMINO, 
W. P. Violência contra as Mulheres e Violência de Gênero: Notas sobre Estudos Feministas no Brasil, 2005. 
Disponível: www.usp.br. Acesso em: 25 de maio, 2007.  
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patriarcado, tendo como maior expoente, no Brasil, Saffioti (2004). 19 O patriarcado é 

entendido como uma forma de expressão do poder político, que objetiva não só a 

dominação, ideológica e política, mas também a exploração econômica. Sendo o 

patriarcado concebido como uma forma de expressão do poder político, para Saffiotti 

(2004), esta abordagem vai ao encontro da máxima legada pelo feminismo, de que o 

“pessoal é político”. 

Modelado pelo sistema machista, o patriarcado prevê a construção de 

relações desiguais de poder entre homens e mulheres, o que atinge não só a esfera 

privada, mas também a esfera pública: “Do mesmo modo como as relações 

patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda a sociedade, 

o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o 

Estado” (SAFFIOTI, 2004 p. 54). Todavia, a noção de patriarcado traz a ideia da 

mulher como sujeito social, diferente de Chauí (1985), porém vitimada pelo controle 

social masculino (SANTOS; IZUMINO, 2005).  

A terceira corrente teórica, proposta por Santos e Izumino (2005), é 

denominada de relacional. De acordo com as autoras, essa perspectiva relativiza as 

noções de dominação masculina e vitimização feminina, colocando a violência como 

uma forma de comunicação e um jogo relacional. O trabalho realizado por Gregori 

(1993)20 exemplifica estudos relacionados com essa corrente.  

Tal caracterização dos estudos sobre a violência contra as mulheres, 

proposta por Santos e Izumino (2005), serve para conhecermos quais as ideias 

teóricas e analíticas que foram, e ainda são, usadas para a compreensão desse 

problema no Brasil. Tentando situar esses estudos podemos dizer que utilizam a 

ideia de vitimização da mulher, ora baseada na noção de dominação masculina, ora 

na de dominação patriarcal.  

Para Debert e Gregori (2008), o conjunto de ideias que deu embasamento, no 

primeiro momento, aos estudos e à definição da violência contra as mulheres, no 

Brasil, foi elaborado a partir de uma compreensão particular da opressão sofrida 

pelas mulheres no âmbito do patriarcalismo. Nessa perspectiva, a condição feminina 

tinha seu significado atrelado a pressupostos universalizantes, com a ideia de que a 

opressão é uma situação partilhada pelas mulheres devido às circunstâncias de seu 
                                                 
19 Dentre as diversas publicações da autora destaca-se SAFFIOTI, H. Gênero, Patriarcado, Violência.  São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 151p. 
20 GREGORI, M. F. Cenas e Queixas: um estudo sobre mulheres, relações  violentas e a prática feminista . 
1ed. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 218 p. 
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sexo, independentemente do contexto histórico-cultural observado. Vale ressaltar 

que essa noção estava sintonizada com as discussões feministas realizadas no 

cenário internacional. 

Em estudo realizado em meados da década de 1980, Gregori (1993) realizou 

uma análise crítica das pesquisas feitas nessa época, no Brasil. Para a autora, nos 

diversos estudos desse período predominava uma tendência para sustentar ou 

mesmo reproduzir a assimetria que constituía as relações perpassadas pela 

violência. Nesse sentido, Gregori (1993) alertava para o efeito vitimizador de uma 

série de interpretações explicativas e descritivas presentes no tratamento político e 

acadêmico da violência contra as mulheres, em que a mulher aparecia como um ser 

passivo, vitimado por uma situação determinada pela estrutura de dominação. 

Do mesmo modo, os relacionamentos violentos eram descritos como uma 

relação típica, não era realizada uma análise das diferenças socioeconômicas, 

étnicas, etárias, número de filhos, etc. (DEBERT; GREGORI, 2008). A construção 

narrativa das relações violentas era composta por um chamado ciclo da violência 

que inclui três fases consecutivas: a acumulação de tensão – as ameaças, insultos e 

hostilidade; a descarga da violência – os episódios violentos marcados pelas 

agressões físicas, podendo chegar até ao assassinato da mulher; e a lua de mel –  

estágio passageiro caracterizado pelo arrependimento do homem autor de violência, 

pedido de desculpas, e por promessas de mudança, que acabam dando lugar ao 

reinício do ciclo (CANTERA, 2007).21 

Além disso, outra concepção presente nas análises desses estudos era a de 

realçar que a violência ocorre como uma manifestação dos homens contra as 

mulheres.  Não era utilizada uma interpretação de que as hierarquias sociais 

acionadas nessas relações violentas compõem o cenário entre um conjunto de 

atributos relativos à masculinidade, à feminilidade e aos diferentes conteúdos 

associados a cada um desses termos, que complexificam a ocorrência da violência 

contra as mulheres e, consequentemente, os estudos sobre essa temática 

(DEBERT; GREGORI, 2008).  

                                                 
21 A leitura da violência contra as mulheres a partir dessa ideia do ciclo da violência parece para algumas autoras 
como Cantera (2007), e Debert e Gregori (2008), problemática. Tais autoras argumentam que, utilizando essa 
ideia entendemos a violência contra as mulheres sob um olhar determinista, como se qualquer situação de 
violência contra as mulheres seguisse as três fases consecutivas, correndo o risco de escamotear a 
complexidade que compõe tais situações. 
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A partir da década de 1990, tais interpretações sofreram revisões críticas. A 

questão da vitimização da mulher começa a ser problematizada com a introdução 

das discussões teóricas sobre o gênero (SANTOS; IZUMINO, 2005). O gênero é um 

conceito de difícil definição, sendo seu campo de estudos extremamente 

diversificado, em que parece haver, talvez, um único consenso: a noção de as 

relações de gênero serem “construções sociais” (GIFFIN, 2005).  

Para Louro (2003), o gênero se refere ao modo como as características 

sexuais são compreendidas e representadas ou, então, como são trazidas para a 

prática social e tornadas parte do processo histórico. Assim, as desigualdades 

presentes nas relações entre as pessoas não seriam justificadas a partir de 

diferenças biológicas, mas por meio dos diversos arranjos realizados nos contextos 

sócio-históricos nos quais são construídas. 

Scott (1995) compreende o gênero como uma categoria de análise, definindo-

o a partir de duas proposições: “o gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder” (p.13). A noção de poder utilizada por 

Scott (1995) é a de Foucault (1979), que traz a ideia do exercício do poder, ou seja, 

o poder se exerce de forma fluída dentro das relações sociais. Sendo assim, o poder 

circula, não é fixado em algo ou alguém. Nas palavras de Scott (1995):  

Estabelecido como um conjunto de referências, o conceito de gênero 
estrutura a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a 
vida social. Na medida em que essas referências estabelecem 
distribuições de poder (um controle ou um acesso diferencial aos 
recursos materiais e simbólicos), o gênero encontra-se doravante 
implicado na concepção e na construção do poder em si (p.14).     
 

A conceitualização da categoria gênero proposta por Scott (1995), insere-se 

no contexto contemporâneo nomeado por alguns como pós-modernidade 

(GRANDESSO, 2000). É dentro desse cenário que se localiza a terceira corrente 

teórica, chamada de relacional, proposta por Santos e Izumino (2005). 

Para Costa (1998), adotar uma perspectiva relacional de gênero é levar em 

consideração que o gênero não se refere unicamente a homens e mulheres, e que 

as associações entre homem – masculino e mulher – feminino não são naturais, nem 

óbvias, são construções sociais implicadas no contexto histórico-político-cultural em 

que são constituídas e constituintes. 
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Nessa perspectiva, “o gênero é entendido como as categorizações de 

pessoas, artefatos, eventos, sequências, indicando os meios pelos quais as 

características de masculino e feminino tornam concretas as ideias das pessoas 

sobre a natureza das relações sociais” (COSTA, 1998 p. 173).  Assim, o gênero é 

um meio de interpretar o sentido e de compreender as relações complexas entre as 

diversas formas de interação humana (SCOTT, 1995). O foco fica voltado para as 

relações que são estabelecidas e as atribuições de masculino e feminino elaboradas 

nessas relações: 

Enfatizar o caráter relacional do gênero não é afirmar que os estudos 
de gênero devam ser sempre e necessariamente com homens e 
mulheres simultaneamente, pois isso seria reforçar uma política 
identitária. Enfatizar o caráter relacional do gênero é dizer que os 
estudos sobre os sujeitos concretos devem considerar as percepções 
sobre masculino e feminino como dependentes, ao mesmo tempo 
que constitutivas, das relações sociais (COSTA, 1998, p. 173/174). 

 
 
Nesses termos, a perspectiva relacional de gênero contrapõe-se às outras 

perspectivas que pretendem fazer análises de maneira fixa e dualista (COSTA, 1998; 

SANTOS; IZUMINO, 2005).22 Assim, pensar em termos relacionais implica, também, 

não reificar como determinação as assimetrias baseadas nos marcadores de gênero. 

Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que as dinâmicas dessimétricas das 

relações de gênero têm pontos em comum, com outras dessimetrias vinculadas à 

produção de diferenças tornadas desigualdades. O gênero interliga-se com outras 

dimensões recortadas por relações de poder, como classe social, orientação sexual, 

raça e geração (DEBERT; GREGORI, 2008). 

Tal perspectiva relacional é consonante com as discussões propostas por 

algumas teóricas do feminismo contemporâneo ao estudarem a violência contra as 

mulheres, as quais têm reconceituado o gênero como um modo de estruturar 

relações de poder (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007). Questionando a concepção 

monolítica sobre a violência, analisam as articulações entre gênero e violência e 

posicionam que a violência deve ser concebida como algo en-gendere, isto é, que é 

perpassado pela assimetria de gênero (CANTERA, 2007; DEBERT; GREGORI, 

2008). Dentre essas teóricas, Debert e Gregori (2008) destacam Butler (2004). 
                                                 
22 Para Costa (1998) essas discussões críticas em torno das questões identitárias surgiram no começo dos anos 
1980, nos Estados Unidos, e foram fruto dos movimentos de mulheres negras, dos gays, etc. que criticavam o 
fato de o feminismo representar as mulheres brancas, de classe-média, intelectualizadas, heterossexuais, 
desconsiderando as questões trazidas por outras mulheres que não estavam nesses padrões de cor, eram 
pobres, latino-americanas, homossexuais, etc. 
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Butler (2003) constrói uma perspectiva de gênero que utiliza, igualmente, as 

ideias de Foucault (1979) sobre as relações de poder, contudo traz outras 

interpretações. Para essa autora, as regulações de gênero são estabelecidas em um 

aparato de poder por meio do qual a produção e a normatização do masculino e do 

feminino se formam a partir de variadas maneiras. Tais regulações devem ser vistas 

como um conjunto de dispositivos que criam desigualdades de poder e, 

simultaneamente, está aberto a transformações. 

Assim, Butler (2003) traz a ideia da perfomatividade que enfatiza a 

maleabilidade das posições que é possível ter, a depender dos contextos relacionais 

específicos nos quais há interação. Ressalta, portanto, a ideia de que não existe uma 

“identidade” fixa e imutável, mas performances instituídas e abandonadas, de acordo 

com os propósitos, situações e relações. Desse modo, Butler (2003) considera o 

gênero como relacional, situacional e posicional (COSTA, 1998). 

Ao se incluir a categoria gênero nas análises da violência contra as mulheres, 

outros aspectos podem ser articulados, o que permite avançar e complexificar os 

olhares sobre as dinâmicas que configuram posições, negociações e abusos de 

poder nas relações envolvidas por situações de violência (DEBERT; GREGORI, 

2008). Algumas autoras, pois destacam a importância de estudos que incluam os 

homens autores de violência contra as mulheres (GREGORI, 1993; SAFFIOTTI, 

2004; SCHRAIBER, et al, 2005). 

É dentro desse cenário que se situa a pesquisa realizada nesta dissertação. 

Ao longo deste capítulo, foi caracterizada a violência contra as mulheres, objetivando 

localizar os (as) leitores (as) nessa complexa problemática, bem como explicitar os 

posicionamentos teóricos e analíticos escolhidas para a pesquisa, ressaltando que a 

perspectiva relacional de gênero é a norteadora de tais posicionamentos. Na seção 

seguinte, pretende-se afinar o foco da pesquisa definindo a violência conjugal, 

trazendo algumas considerações sobre a afetividade, perpassada pela retórica 

amorosa, e sobre o conceito da masculinidade hegemônica, não necessariamente 

obedecendo a essa ordem. 

 

2.3 Afinando o foco da pesquisa  

 

Este estudo sobre violência conjugal insere-se na teia de paradoxos que 

envolve as práticas violentas na conjugalidade. A noção de violência conjugal 



 

 

31 

especifica a violência contra as mulheres no contexto das relações de conjugalidade 

(DEBERT; GREGORI, 2008) e por sua vez, a conjugalidade é aqui entendida nos 

termos propostos por Machado (2004), como relações estáveis entre homens e 

mulheres, os quais pressupõem o exercício da sexualidade, a coabitação e a 

reprodução familiar.   

Tendo, portanto, como norteadora uma abordagem que enfatiza as dinâmicas 

que revestem as relações socais, acreditamos na coexistência de vários significados 

que se sobrepõem, se misturam e estão permanentemente em conflito nas situações 

que caracterizam a violência conjugal. Cruzam-se concepções sobre sexualidade, 

família, gênero, afetividade, educação, etc. Além disso, também, posições definidas 

por outras categorias de diferenciação, geracionais ou etárias, marcadores raciais e 

de classe, que implicam variadas posições de poder (DEBERT; GREGORI, 2008). 

De acordo com Giffin (2005), adotar uma visão dialética e histórica da 

realidade social dos gêneros, sem determinismos, implica entender que tais relações 

funcionam, igualmente, como recursos a serviço da dominação de grupos 

específicos sobre outros. Nesta perspectiva, o conceito da masculinidade 

hegemônica contribui para a compreensão de como a construção de um padrão 

relacional de gênero colabora para a construção das relações de dominação. 

Connell (1997), um dos teóricos mais conhecidos que utiliza o conceito de 

masculinidade hegemônica a define como sendo configurações de práticas 

genéricas que englobam uma posição dominante dos homens e uma subordinação 

das mulheres, legitimando as relações previstas no patriarcado. Contudo, tal padrão 

hegemônico é construído não apenas em relação às mulheres mas também às 

outras formas de masculinidade referentes a grupos dominados. Essas outras 

masculinidades não são necessariamente bem delineadas. A masculinidade 

hegemônica as oculta e as subordina, embora não as elimine por completo (GIFFIN, 

2005).  

Desse modo, a masculinidade hegemônica configura-se como um modelo 

“ideal” construído de relações de gênero. A masculinidade hegemônica engendra as 

relações sociais, separando os comportamentos ditos masculinos dos femininos. A 

função ideológica de tal modelo é explicitada pelo fato de que é a expressão cultural 

de dominação e de poder que legitima e naturaliza as práticas de subordinação. 

Nesse caso, o patriarcado seria um padrão relacional de gênero específico, o qual 
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define a inferioridade do feminino e das masculinidades subordinadas (VALE DE 

ALMEIDA, 1995).    

Para a compreensão da construção das masculinidades na vida cotidiana, 

deve-se levar em conta a importância das estruturas econômicas e institucionais, o 

significado das diferenças entre as masculinidades e a natureza contraditória e 

dinâmica do gênero (GIFFIN, 2005). A masculinidade hegemônica não pode, por 

conseguinte, ser tida como uma categoria universal e estática (CONNELL, 1997) 

A discussão sobre a masculinidade hegemônica contribui para que se pense 

em outros saberes produzidos socialmente que também se tornam hegemônicos. 

Nesse sentido, como foi colocado no início desta seção, a complexa teia que 

envolve a violência conjugal é composta por diversos aspectos correlacionados 

entre si. Dentre estes aspectos, já foi destacado a importância do gênero para as 

nossas análises, mas outro aspecto que gostaríamos de destacar é a afetividade. 

Assim, a ideia de um padrão hegemônico relacional de gênero faz pensar se 

podemos fazer a interface dessa ideia para as reflexões sobre a afetividade. Para 

Rougemont (2003), as relações afetivo-sexuais no Ocidente são perpassadas por 

alguma retórica de amor. Tomando como desafio construir uma historicidade sobre o 

sentimento amoroso, Rougemont (2003) utiliza o mito de Tristão e Isolda para ser o 

guia em suas reflexões a respeito do amor.  

Em seu livro História do Amor no Ocidente, Rougemont (2003) traça um 

percurso histórico do amor, visando delinear as origens do amor romântico. Para 

isso, realiza todo um intercurso que engloba a poesia lírica provençal da Idade 

Média, para falar do imaginário da paixão; a retórica do amor-sofrimento; os 

trovadores, relacionados com o amor cortês; o amor de Eros e o amor ágape – base 

do amor cristão, dentre outras relações que demonstram o amor romântico como 

uma construção histórica, social e cultural. 

Contudo, o amor romântico não nos é percebido como tal, mas como algo 

natural, universal – “ao afirmar que o amor é um sentimento natural, queremos dizer 

que ele não é construído de forma histórico-cultural e, portanto, preexiste e 

independe da vontade ou de escolhas racionais” (COSTA, 1998 p.15). Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que três proposições sustentam a retórica amorosa 

romântica: é um sentimento presente e igual, em todas as épocas e culturas, é um 

sentimento irracional e incontrolável e, sem ele a pessoa está fadada à infelicidade 

(COSTA, 1998). 
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Para Costa (1998), a ideia do amor romântico surge, pela primeira vez, em O 

Banquete, de Platão. Os discursos sobre o amor trazidos por Platão foram 

reapropriados pela tônica romântica, objetivando validar a concepção de que o 

“verdadeiro amor” seria um sentimento único, inconfundível, universal e inerente ao 

ser humano. Inaugurada por Platão, a ideia do amor romântico acopla, ao longo do 

tempo, novas configurações vinculadas à emergência do amor cortês e do amor 

cristão.  

Elementos como a idealização descontrolada das emoções sensíveis; a 

relação dual, a aceitação de sentimentos como ciúme, suspeita e ressentimento, 

bem como a instabilidade, caracterizada pela desconfiança e insegurança quanto ao 

amor do parceiro, dão a tônica para a genealogia do amor romântico (COSTA, 

1998). A retórica do amor romântico consolida-se no século XIX (GIDDENS, 1993), 

trazendo algumas injunções para as práticas amorosas:  

(...) A idealização de um sentimento pessoal, apresentado como 
pleno, mágico, extático e superior em intensidade e gozo a qualquer 
outra experiência emocional do indivíduo; a desqualificação moral 
do exercício puramente físico da sexualidade; a exigência de uma 
sexualidade livre e, ao mesmo tempo, submissa ao amor; o 
estabelecimento da sexualidade como pré-requisito da realização do 
amor sublime e a consequente ‘sexualização do universo’ e por fim, 
a exigência de que o indivíduo entregue sua chance de felicidade ao 
acaso, já que a ele pertence o poder de revelar a pretensa imagem 
do ser amado que ele possui sem saber, e que corre o risco de 
jamais encontrar enquanto viver, pois pode sempre confundi-la com 
mais uma miragem (COSTA, 1998: 73/74). 
 

De acordo com Neves (2008), as concepções sobre o amor são importantes 

para a organização das várias culturas e sociedades, pois deixam mesmo que seja 

implicitamente definido o que é apropriado e desejável nas relações entre as 

pessoas. No caso das sociedades ocidentais, o amor tem sido entendido como 

basilar para as relações conjugais. A retórica do amor romântico, quando 

incorporada pelo amor cristão (COSTA, 1998), pressupõe a ideia de que, para existir 

a conjugalidade, deve existir uma concepção de amor conjugal (GROSSI, 2004; 

HEILBORN, 2004). 

Dessa maneira, existe a configuração de um modelo amoroso que perpassa 

as conjugalidades. No caso, se pensarmos em termos hegemônicos, a retórica do 

amor romântico ocupa esse lugar, já que, também, se interliga com determinados 

aspectos de gênero, os quais reafirmam os padrões hegemônicos relacionais. Para 
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Giddens (1993), o surgimento da ideia do amor romântico, a partir do final do século 

XVIII, relaciona-se com vários conjuntos de influências que afetaram as relações 

entre homens e mulheres como a criação do lar; a modificação nas relações entre 

pais e filhos, e a “invenção da maternidade”.  

Nesse sentido, Neves (2008) afirma que as histórias construídas e contadas 

sobre o amor fazem parte das práticas culturais, conectadas a outros aspectos 

históricos e sociais, pertencentes a um lugar e a uma época, acabando por ter, 

também, uma função social reguladora. Não só controlam o curso das relações, 

como também ditam em que relações se deve investir: 

Ao ser entendido como uma construção social com um ônus cultural 
significativo, o amor aparece agora enunciado não como uma 
inevitável peça do destino, mas como uma teia de relações sociais de 
poder, cujas dinâmicas estão na origem da desigualdade, da 
discriminação e da violência (NEVES, 2008 p.10).  

 

Assim, dentro dessa teia de paradoxos que permeia a violência conjugal, é 

imprescindível trazer a perspectiva relacional, cuja formulação acentua a dimensão 

socialmente construída da intimidade e, também, do amor (NEVES, 2008). Os 

sentidos de conjugalidade e afetividade nas relações afetivo-sexuais são, portanto, 

perpassados por concepções sobre amor, gênero, família etc., fundamentais para a 

compreensão das relações de conjugalidade, cujos conflitos envolvem, muitas vezes, 

situações de violência.        



 
 

 

3. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

 

A escolha da abordagem teórico-metodológica é norteadora dos 

posicionamentos do(a) pesquisador(a) frente à produção do conhecimento. Como a 

construção de uma dissertação implica a produção de conhecimento, faz-se 

necessário explicitar qual abordagem nos orientou.   

A proposta deste capítulo é, portanto, situar a perspectiva teórico-

metodológica que orientou a construção desta pesquisa. Para tanto, é fundamental 

trazer os discursos modernos sobre a ciência, a virada que alguns autores 

denominam como pós-modernidade e as novas propostas localizadas no 

construcionismo social (GRANDESSO, 2000). Destacamos que não se pretende 

aprofundar tal discussão. O percurso foi adotado, antes de tudo, para situar o estudo 

das práticas discursivas e produção de sentidos, como uma das perspectivas, dentre 

as várias filiadas ao construcionismo social (SPINK; FREZZA, 2004).  

 

3.1 Da modernidade clássica à chamada pós-modernida de: tempos em 
transformação    
 

Uma das principais características que nos coloca na condição de humanos é 

o constante exercício de produzir sentidos no mundo (SPINK; MENEGON, 2004). 

Buscamos, cotidianamente, em nossas vidas, produzir sentidos, significados que 

expliquem, de alguma forma, os acontecimentos. Dentro desse percurso, podemos 

compreender os fatos por meio dos diversos domínios do saber: religião, filosofia, 

ciência, arte, que procuram explicar os porquês das coisas. A priori, existiria uma 

diferenciação tida como inerente a esses campos do saber, caracterizada pelo 

conhecimento que é dito científico, e pelo conhecimento que é do senso comum 

(ALVES, 2000).      

O conhecimento produzido pela “ciência tradicional” procura mediante os 

métodos científicos a verdade das coisas e, para alcançar tal verdade, a ciência 

pressupõe que todo conhecimento, para ser científico e consequentemente 

verdadeiro, deve obedecer a algumas regras: a objetividade, a neutralidade, a 

padronização, a homogeneidade, a racionalidade e a universalidade do 

conhecimento produzido (ALVES, 2000). O trabalho da investigação científica é 
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constituído por diversas atividades intelectuais e experimentais, baseadas em 

métodos que visam garantir o rigor científico (CHAUÍ, 2003).  

Para tanto, os objetos do mundo são tidos como objetivos e reais, existentes 

independentemente dos seres humanos (SPINK; MENEGON, 2004) e, portanto, 

devem ser verificáveis de modo a possibilitar a previsibilidade de novos dados como 

efeitos dos já estudados. Essa investigação científica abre a possibilidade para 

formulações de teorias que visam explicar e interpretar, por meio de um conjunto 

sistemático de conceitos, as causas e os efeitos dos objetos que compõem o campo 

investigado (CHAUÍ, 2003).  

  Toda essa parafernália de delimitação do objeto a ser investigado; do 

estabelecimento dos métodos para a apreensão desse objeto; da experimentação e  

verificação do objeto; da elaboração de uma teoria geral que controle e oriente o 

fazer científico e que permita a previsão de novos fatos a partir dos já conhecidos 

constitui a ciência moderna, e pretende distingui-la do senso comum, garantindo a 

credibilidade do seu discurso (CHAUÍ, 2003). O fazer científico resulta de uma 

atividade racional que tem a pretensão de buscar a verdade das coisas, cuja 

finalidade principal não é apenas conhecer, e sim criar as verdades universais para 

dominar e transformar o mundo (ALVES, 2000). 

  Em termos gerais, para ciência moderna o conhecimento é tido como 

cumulativo, observável, verificável e universal. O discurso científico característico da 

modernidade é unívoco, apoiado em um valor de verdade e estabilidade. Nesse 

sentido, existe a crença no sujeito cognoscente que “descobre” verdades universais 

e que acessa a realidade tal como ela é. Independentemente do que está sendo 

observado, descrito ou explicado, esse sujeito está sempre separado do objeto do 

seu conhecimento. Há uma dicotomia entre o sujeito cognoscente e o mundo dos 

objetos legado do pensamento cartesiano (GRANDESSO, 2000).  

  Assim, o discurso filosófico-científico da modernidade enfatiza o lugar 

desvendador de um sujeito que descobre verdades universais, e essas, por sua vez, 

são expressas em leis gerais, atemporais e descontextualizadas (GRANDESSO, 

2000).  É interessante notar que o percurso histórico traçado pela ciência nos remete 

à ideia de evolução e progresso, pressupondo uma continuidade temporal de 

acumulação de conhecimentos (CHAUÍ, 2003).  

  No campo da psicologia, suas práticas e teorias aparecem afinadas ao projeto 

epistemológico da ciência moderna. Os métodos lógicos e empíricos são usados 
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para a descoberta de leis gerais sobre os comportamentos e que, por sua vez, são 

validadas na sua correspondência com a realidade criteriosamente observada e 

confirmada pela replicação dos resultados de observações cientificamente obtidas.  

  Consonante com o modelo moderno de ciência, o “universo” investigado pela 

psicologia, como qualquer outro, era passível de ser conhecido de forma isenta dos 

vieses do observador e do ato de observar, ocorrendo a formulação de teorias gerais 

e universais sobre a realidade das pessoas (GRANDESSO, 2000).    

  Contudo, no início do século XX, acentua-se discussões efervescentes23 em 

torno desses parâmetros modernos da ciência, discussões que envolvem diversas 

áreas do conhecimento, incluindo a psicologia, em que um dos pontos centrais é 

considerar que a compreensão humana é uma construção negociada entre as redes 

conceituais das pessoas e de suas transações no mundo (GRANDESSO, 2000). 

  Há um debate em torno da concepção da ciência como espelhamento da 

realidade tal como ela é em si mesma, para a ciência cujo objeto científico é 

construído por meio do intelecto e do experimento. Desse modo, a noção de 

continuidade, evolução e progresso do conhecimento científico vem sendo bastante 

contestada. Ao contextualizar a produção científica, percebemos que o percurso 

realizado pela ciência é temporal e descontínuo. A ciência constrói seus 

conhecimentos a partir de uma dialética estabelecida em um determinado contexto 

sociocultural-político-econômico. Então, o fazer ciência é o resultado de diferentes 

formas de conhecer e construir os objetos científicos, de elaborar os métodos e 

técnicas (CHAUÍ, 2003).  

  Kuhn (2006) ao problematizar o que ele chama de ciência normal, que 

corresponderia à ciência moderna com seus métodos, tecnologias, e 

paradigmas/teorias, traz a ideia das “revoluções científicas”. De acordo com esse 

autor, uma revolução científica acontece quando um paradigma é colocado à prova, 

ou seja, quando ele não mais consegue trazer explicações sobre um dado 

fenômeno. A partir dessa constatação, o cientista descarta o paradigma antigo e 

produz outro paradigma que dê conta do novo fenômeno. Assim, não haveria uma 

continuidade cumulativa de conhecimento científico em busca da verdade, mas a 

emergência de novos paradigmas/teorias que são capazes de resolver uma maior 

                                                 
23 São mais efervescentes, já que essas discussões existiram em outros momentos, impulsionadas pelas 
reflexões de filósofos como Kant, dentre outros, mas a chamada virada pós-moderna ocupa lugar de referência 
nas últimas décadas (GRANDESSO, 2000).   
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quantidade de problemas, quando comparados ao paradigma/teoria antigo. Nessa 

perspectiva, não só novos fatos, problemas, são descobertos, como a própria 

postura do cientista de apreender o mundo se modifica (CHAUÍ, 2003). 

  Para além das revoluções científicas, Kuhn (2006) defende que a almejada 

cientificidade do conhecimento depende das práticas do próprio cientista. Para ele, a 

ciência é uma produção exclusivamente humana e, como toda produção humana, 

sofre a influência do contexto no qual está inserida. Não se pode, pois, conceber um 

cientista como um investigador sem preconceitos, descolado do seu contexto 

sociopolítico-econômico-cultural, que entra no seu laboratório e estuda 

objetivamente os fatos. Assim, Kuhn (2006) questiona a existência da neutralidade e 

da objetividade do fazer científico, colocando a ciência como uma instituição 

valorativa (ALVES, 2000).     

   É nesse cenário de possíveis rupturas, questionamentos, que a ciência se 

encontra na contemporaneidade. Alguns autores nomeiam o período atual como 

pós-modernidade (GRANDESSO, 2000). Spink (2004), por exemplo, tomando por 

base os trabalhos de Beck (1993) prefere utilizar o termo modernidade tardia. Para a 

autora, é difícil denominar os tempos atuais de pós-modernidade, já que faz a 

reflexão do que viria depois da chamada pós-modernidade – “‘pós-pós 

modernidade’, ou ‘pós’ ao terceiro grau” (p.12). Enfim, a despeito das diferenças de 

nomenclatura, o que parece ponto comum é que o período, por muitos nomeado de 

modernidade, está atualmente em transformação. 

  De modo geral, pode-se dizer que esse período é caracterizado por críticas, 

ou mesmo, por uma rejeição ao projeto da ciência moderna em seus aspectos mais 

genéricos (CASTAÑON, 2004). Assim, Castañon (2004) argumenta que os 

fundamentos epistemológicos característicos da chamada pós-modernidade são:  

O anti-realismo – não há realidade fora da linguagem; a 
irregularidade do objeto – não existem aspectos na realidade que 
fujam do condicionamento sócio-histórico, portanto, não existe 
regularidade nem aspectos universais a serem estudados; o 
pessimismo epistemológico – mesmo que a realidade exista para 
além da linguagem, ela é impermeável a ela, portanto, não se pode 
conhecê-la nem imediata nem mediatamente e o anti-
representacionismo – se existe tal coisa como o ‘mundo’, a 
linguagem não é capaz representá-lo adequada e estavelmente 
(p.68).       
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3.2 O construcionismo social: posicionamentos críti cos sobre a ciência e 
sobre a psicologia moderna 
  

  É dentro desse contexto de possíveis rupturas e questionamentos da ciência 

que o construcionismo social se insere. Alguns o colocam como um movimento, 

outros como uma perspectiva teórica. Na tentativa de definir o que vem a ser o 

construcionismo social, o que fica claro é a dificuldade de definição (RASERA; 

JAPUR, 2005; CASTAÑON, 2004).  Não pretendemos nos ater a esta discussão, 

mas situar a importância da perspectiva construcionista para o debate 

contemporâneo sobre a ciência e especificamente, para a psicologia.   

  Na psicologia, o surgimento do construcionismo, para alguns autores, é 

localizado a partir da publicação, em 1973, do artigo de Kenneth Gergen: “Social 

psychology as history” (RASERA; JAPUR, 2005). Gergen, apud Rasera e Japur 

(2005), coloca que a história do construcionismo social está embasada nas críticas 

que redimensionam o fazer científico – a produção de conhecimento na ciência – 

que explicitam seu caráter comprometido, sua determinação histórico-cultural, que 

enfraquecem a visão da ciência como uma descrição objetiva e fidedigna da 

realidade e cuja linguagem é sustentadora da verdade. 

  Para Castañon (2004), o construcionismo social designa um movimento de 

crítica à ciência moderna e comporta, também, uma crítica à psicologia social 

moderna. Nesses termos, os posicionamentos construcionistas são caracterizados 

por:  

Uma posição crítica do conhecimento concebido como ‘verdade’; a 
apreensão de que os termos e as formas pelas quais se consegue 
compreender o mundo e cada um individualmente são artefatos 
sociais, produtos de interrelações pessoais, com especificidade 
histórica e cultural; que determinada descrição do mundo é 
sustentada ao longo do tempo, não por validade objetiva, mas devido 
às vicissitudes do processo social; que o significado da linguagem 
deriva do seu modo de funcionamento dentro dos padrões de 
relacionamento, e que avaliar as formas de discurso existentes é ao 
mesmo tempo avaliar padrões de vida cultural (NOGUEIRA, 2001, p. 
146). 
 

  Ter uma postura construcionista implica, por conseguinte, questionar os 

critérios de verdade, bem como os fatos objetivos. É ter uma postura 

antiessencialista e antirrealista, frente à produção do conhecimento (NOGUEIRA, 

2001). Para tanto, a investigação sócio-construcionista pretende ater-se aos 

processos pelos quais as pessoas interpretam e significam o mundo em que vivem, 
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e cujo conhecimento é o resultado de uma prática coletiva (SPINK; MENEGON, 

2004).   

  Tal forma de se produzir conhecimento difere do enfoque tradicional, 

representacionista, que busca explicar os processos de conhecimento, com base na 

concepção da mente como espelho da natureza. A abordagem construcionista 

propõe que o conhecimento está para além do individual mentalista, é uma 

construção coletiva. Então, tanto o sujeito quanto o objeto são tidos como 

construções sócio-históricas, que são problematizadas e desfamiliarizadas (SPINK; 

FREZZA, 2004).  

  A desfamiliarização é considerada como um processo de “reflexão” 

necessário para que as construções conceituais que se transformaram em crenças 

possam ser ressignificadas, ou seja, por meio da desfamiliarização, cria-se um 

espaço para novas construções, porém as antigas ficam impregnadas dos artefatos 

da cultura e, assim, o processo do conhecimento se dá como num movimento em 

espiral que permite a convivência do novo com o antigo e a ressignificação contínua 

e inacabada de teorias que não são mais utilizadas.  

  Dentro dessa perspectiva, a dicotomização sujeito x objeto não se aplica, 

tendo em vista que os “objetos da natureza” são categorizados, e que tais categorias 

são constructos humanos, produzidos a partir de interações historicamente situadas. 

A prevalência do sistema de categorias depende, exclusivamente, dos processos 

sociais e não de uma suposta validade interna dos constructos (SPINK; FREZZA, 

2004). 

A perspectiva construcionista destaca, portanto, que a “realidade” não existe 

independentemente do nosso modo de acessá-la, isto é, apreendemos os objetos, 

que nos apresentam, a partir de nossas categorias, convenções, práticas e 

linguagem (SPINK; MENEGON, 2004). A linguagem passa a ser entendida como 

forma de ação social, considerada em seus aspectos performáticos, de construção 

ativa do mundo (RASERA; JAPUR, 2005). 

  Em suma, pode-se dizer que adotar uma postura construcionista implica ter 

uma postura crítica de constante questionamento, a chamada reflexividade, daquilo 

que é considerado como óbvio, ou que se estabilizou em verdades cristalizadas 

(MÉLLO et al, 2007). Existe a ênfase na produção do conhecimento como uma 

construção histórica e cultural, cujo foco está no processo pelo qual as pessoas, na 
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interação e nas suas práticas sociais, produzem conhecimento e constroem suas 

versões sobre o mundo (RASERA; JAPUR, 2005).  

O construcionismo social propõe outros olhares para a produção do 

conhecimento. Ao ressaltar a historicidade do conhecimento, questiona a 

objetividade dos saberes, levando em consideração que tais saberes são 

configurados nos modos de vida da sociedade e, portanto, não podem ser 

considerados como naturais. Assim, a “realidade” passa a ser compreendida a partir 

das práticas cotidianas, e a linguagem pode ser tida como um instrumento 

fundamental para construí-la (MÉLLO et al, 2007). 

A linguagem, por conseguinte, é concebida como condição de possibilidade 

para as construções das versões do mundo, das “realidades” (MÉLLO et al, 2007). 

Passa a ser entendida como uma prática social e, como toda prática, produz efeitos: 

“a linguagem (...) faz parte das construções, manutenções e mudanças, que 

perpassam as relações sociais. E, ao mesmo tempo, desenvolve-se continuamente 

nessa tentativa de articular práticas” (MÉLLO et al, 2007, p. 28). 

 

3.3. As práticas discursivas e produção de sentidos  como objeto de pesquisa 
em psicologia social 
 

O estudo das práticas discursivas e produção de sentidos em psicologia 

social compartilha dos pressupostos do construcionismo social (SPINK, 2004), 

dentre as diversas abordagens inseridas no contexto construcionista, as quais 

trazem reflexões críticas à psicologia sobre suas teorias e práticas (RASERA; 

JAPUR, 2005).   

Nas práticas discursivas, a linguagem em uso se torna o foco da análise, que 

é entendida como uma prática social, pois quando nos expressamos estamos num 

constante movimento de argumentação, de exercício retórico (BILLIG, 1991), 

invariavelmente agindo por meio de acusações, perguntas, justificativas, etc., e, 

assim, produzindo um jogo de posicionamentos com nossos interlocutores, 

intencionalmente ou não (SPINK; MEDRADO, 2004).  

Nessa perspectiva, a explicação mentalista sobre a linguagem não se aplica, 

já que as práticas discursivas não seriam vistas como uma consequência de 

processos ou entidades mentais. O foco está na compreensão de como as noções 
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mentalizadas são construídas e usadas dentro de um determinado contexto sócio-

histórico-cultural, e das práticas que lhes dão sustentação (PINHEIRO, 2004).  

Dessa maneira, as práticas discursivas podem ser definidas como a 

linguagem em ação. Seriam as maneiras a partir das quais nós produzimos sentidos 

e nos posicionamos nas relações sociais cotidianas. Tal conceito remete aos 

momentos ativos do uso da linguagem, onde se fazem presentes tanto a ordem, as 

regularidades, como a diversidade (SPINK; MEDRADO, 2004). Nesses termos, a 

linguagem precisa ser entendida em sua matriz de construção de sentidos, e para 

isso torna-se necessário trazer a noção de repertórios interpretativos desenvolvida 

por Potter e Wetherell (1987): 

Por repertório interpretativo queremos dizer agrupamentos de termos 
facilmente discerníveis, descrições, lugares-comuns (common-
places) e figuras de linguagem muitas vezes agrupadas em torno de 
metáforas ou imagens vívidas e muitas vezes utilizando-se de 
construções gramaticais e estilos distintos (POTTER et al, 1990, p.6). 

 

Segundo esses autores, os repertórios interpretativos são os dispositivos 

linguísticos usados nas construções das ações, dos eventos e de outros fenômenos 

que são vivenciados. Usados para realizar diferentes tipos de descrição de 

atividades, os repertórios estão disponíveis às pessoas e são empregados em 

diversas situações, já que ao longo da vida nos deparamos com um “caleidoscópio 

de situações” que exigem variados repertórios (POOTER; WETHERELL, 1987).    

 Nesse sentido, por meio do estudo dos repertórios entramos em contato 

tanto com a estabilidade quanto com a variabilidade das produções linguísticas 

humanas. A variabilidade nos repertórios é evidenciada pelas contradições no uso 

da linguagem e pelo fato de as pessoas construírem diferentes versões sobre um 

acontecimento. A variação é uma consequência da quantidade de atos que podem 

ser performatizados por uma mesma pessoa enquanto fala (SPINK; MEDRADO, 

2004).  

Assim, analisar as práticas discursivas sob o ponto de vista da variabilidade 

significa apontar as semelhanças e as diferenças, as consistências e 

inconsistências. Ademais, faz parte da variabilidade o reconhecimento dos acentos, 

das entonações, dos silêncios, das lacunas, das interrupções, ou seja, de todos os 

aspectos relacionados com a modulação e a construção de expressões durante o 

diálogo. Desse modo, incluir a variabilidade nos repertórios significa respeitar a 
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polissemia das práticas discursivas, ao invés de homogeneizá-las ou reduzi-las. 

(MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007).  

Para tanto, Spink e Medrado (2004) sugerem que trabalhemos com a 

perspectiva temporal dos tempos: longo, vivido e curto. O tempo longo seria o 

espaço constituído por conhecimentos produzidos e reinterpretados por diversos 

domínios de saber, como, por exemplo, a religião, a ciência e as tradições do senso 

comum, que compõem os conteúdos culturais que formam os discursos de uma 

dada época. O tempo vivido é caracterizado pelo processo de ressignificação dos 

conteúdos presentes no tempo longo, a partir dos processos de socialização, o que 

corresponderia às experiências da pessoa no curso da sua história pessoal. Já o 

tempo curto é o tempo do acontecimento, da interanimação dialógica. Refere-se às 

interações sociais, em que os interlocutores se comunicam diretamente. Pauta-se 

pela dialogia e pela circulação de múltiplos repertórios, que são utilizados para dar 

sentido às experiências humanas.     

Assim, não apenas a regularidade dos discursos passa a ser considerada, 

mas a polissemia que caracteriza as produções de sentidos se torna o foco, 

entendendo-se que a natureza polissêmica da linguagem possibilita às pessoas 

transitarem por inúmeros contextos e vivenciarem diversas situações (SPINK; 

MEDRADO, 2004). Por sua vez, o sentido é compreendido como uma construção 

social coletiva, mais precisamente interativa, por meio do qual se constroem, nas 

dinâmicas das relações sociais histórica e culturalmente localizadas, os termos e as 

formas para se compreenderem as situações e os fenômenos ao redor (SPINK, 

2004).  

Para se compreender o processo de produção de sentidos nas práticas 

discursivas, faz-se necessário trazer o conceito de posicionamento proposto por 

Davies e Harré (1990). Nessa perspectiva, posicionar-se significa navegar pelas 

múltiplas narrativas que constituem a processualidade das construções identitárias. 

A noção de posicionamento remete à dinamicidade dessas construções identitárias 

nos processos discursivos, já que nos jogos das relações sociais estamos num 

constante processo de negociação, situados numa linha de história produzida em 

determinados contextos (SPINK, 2004): 

A força constitutiva das práticas discursivas está em poder prover 
posições de pessoa: uma posição incorpora repertórios 
interpretativos, assim como uma localização num jogo de relações 
inevitavelmente permeado por relações de poder. As práticas 
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discursivas, portanto, implicam necessariamente o uso de repertórios 
e posicionamentos identitários (SPINK; MEDRADO, 2004, p. 56).   

 
A proposta de pesquisa, situada nas práticas discursivas e produção de 

sentidos, prioriza a busca continuada de sentidos, que possibilite manter a 

conversação fluindo e cujo foco é a interanimação dialógica, situada no espaço da 

interpessoalidade, da relação com o outro. Para isso, os métodos para tradução dos 

fatos sociais podem ser diversos, pressupondo-se que tais métodos produzem, 

antes de tudo, versões de mundo que estão intrinsecamente ligadas a um 

determinado contexto sócio-histórico e que também estão relacionadas com a 

intencionalidade de quem produz e com o grau de conformidade de quem recebe 

(SPINK; MEDRADO, 2004). 

Tal posicionamento no fazer pesquisa insere-se na discussão mais ampla 

proposta pelo construcionismo social. A pesquisa é tida como uma prática social, na 

coexistência do estar com os outros, o que traz a responsabilidade como um fator 

incondicional e norteador dessa relação (SPINK, 2000). A discussão ética ocorre, 

pois, dentro do próprio processo de pesquisa, com a adoção de uma postura 

reflexiva sobre o conhecimento produzido, na qual o(a) pesquisador(a) está em 

constante revisão de seus posicionamentos. Isso se refere à espiral de interpretação 

e, consequentemente, aos efeitos da presença do(a) pesquisador(a) nos resultados 

da pesquisa (SPINK; MENEGON, 2004).  

Outros aspectos fundamentais dessa discussão ética são aceitar que a 

dialogia seja algo inerente à relação constituída entre o(a) pesquisador(a) e os 

participantes, bem como garantir a visibilidade dos métodos utilizados durante a 

pesquisa. Na perspectiva construcionista, o fazer pesquisa implica a explicitação e 

argumentação de todas as etapas, principalmente, no que diz respeito aos 

procedimentos metodológicos.  

Assim, explicitando os passos dados ao longo do processo de pesquisa, tal 

perspectiva entende que o almejado rigor científico advém dessa postura explicativa 

e reflexiva sobre a produção do conhecimento (SPINK; MENEGON, 2004). Sendo 

essa a abordagem teórico-metodológica norteadora do posicionamento desta 

pesquisa, frente à produção do conhecimento, no capítulo seguinte serão 

apresentados os procedimentos metodológicos escolhidos na pesquisa – estudar a 

produção de sentidos sobre a conjugalidade e a afetividade nas narrativas de 

homens denunciados por violência conjugal – realizada nesta dissertação.      



 
 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Pesquisa mais ampla realizada pelo Núcleo de Pesquisas em Gênero e 

Masculinidades da UFPE (GEMA),2424cujo objetivo inicial foi mapear os serviços 

voltados para os homens autores de violência contra as mulheres na Região 

Metropolitana de Recife, constatou a inexistência de tais serviços. No entanto, esse 

mapeamento possibilitou conhecer a rede de enfretamento à violência contra as 

mulheres nesta região, bem como os principais serviços e redes voltados para a 

proteção de mulheres em situação de violência. 

A identificação dessas instituições foi feita a partir de documentos 

(especialmente guias de serviços impressos ou disponíveis via internet) produzidos 

pela gestão municipal (Coordenadoria da mulher) e federal (Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres), bem como de organizações não-governamentais 

(especialmente aquelas vinculadas ao Fórum de Mulheres de Pernambuco).  

Além disso, foram contatados informantes-chave que atuam no campo. Com 

base em tais informações, foram identificadas todas as instituições que compunham 

a assim definida “rede de atenção, prevenção, assistência e combate à violência 

contra as mulheres na cidade de Recife”, gerando um total de 38 instituições, 

conforme quadro a seguir: 

 

Agrupamentos das instituições Número de 
instituições 

Serviços de Justiça e Segurança Pública 6 

Órgãos de gestão governamental 2 

Serviços de denúncia 2 

Espaços de organização política 15 

Espaço acadêmico 2 

Serviços de Assistência à Mulher 11 

Número total de instituições 38 
Quadro 2: Distribuição das instituições que integram a rede de enfrentamento à violência  

contra as mulheres na Região Metropolitana de Recife,  por campos de atuação 

                                                 
24 Essa pesquisa, citada na introdução desta dissertação, intitulada: Violência contra as mulheres e saúde 
mental: análise de programas de atendimento a homens autores de violência, coordenada pelo Prof. Benedito 
Medrado, com apoio do CNPq e participação de cerca de 20 pesquisadores/as, encontra-se em processo de 
finalização, tendo sido iniciada em 2006. 
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A partir desse mapeamento inicial, foram identificadas as instituições em que 

os homens denunciados por violência conjugal poderiam ser localizados e nas quais 

se poderia convidá-los para conversar. Foram identificadas especialmente duas 

instituições: a Delegacia da Mulher de Recife e o Juizado de violência doméstica e 

familiar contra a mulher.  

A Delegacia da Mulher de Recife foi escolhida como local privilegiado para a 

realização desta pesquisa, principalmente pelo fato de constituir, em linhas gerais, a 

porta de entrada para os encaminhamentos dos casos de denúncia de violência 

contra as mulheres. Além disso, existia uma maior aproximação com a delegacia, 

contatos realizados anteriormente, da presente pesquisadora que já havia realizado 

outra pesquisa na instituição, como foi descrito na introdução deste trabalho.  

Assim, escolhido o espaço para a realização da pesquisa,25 é trazido a seguir 

a caracterização da delegacia, realizada a partir de observações no cotidiano 

(SPINK, 2007).26 O cotidiano é aqui entendido como o espaço de vivência de 

práticas, de argumentação, em que são construídos os sentidos (MÉLLO, 2006). É 

fundamentalmente um espaço plural, um lugar do previsível mas também do 

imprevisível, nas palavras de Méllo (2006), “ (...) não quer dizer que o cotidiano é 

mesmice, mas que no cotidiano há, sim, espaço para o mesmo, para a repetição, 

para a cristalização e institucionalização de práticas. Sublinho, entretanto, que não 

podemos restringi-lo a isso” (p.95).  

4.1 A Delegacia da Mulher de Recife 

  Apesar de optar, na redação desta dissertação, pela escrita em terceira 

pessoa, em alguns trechos a seguir, referentes à descrição dos procedimentos 

metodológicos e observações no cotidiano, será empregada por vezes a primeira 

pessoa, com o objetivo de posicionar a pesquisadora e seus colaboradores nesta 

narrativa. 

  Minha primeira visita à Delegacia da Mulher de Recife aconteceu no dia 15 de 

abril de 2008. As primeiras visitas à delegacia objetivavam uma aproximação com 

seu cotidiano. Apesar de conhecer a delegacia há algum tempo, nesse retorno 
                                                 
25 Seguindo padrões éticos em pesquisa com seres humanos, a pesquisa só foi conduzida a partir da emissão da 
carta de anuência pela delegacia. 
26 Spink (2007), faz uma diferenciação quando se pesquisa o e no cotidiano. Ao pesquisar o cotidiano, 
estabelece-se a dicotomia pesquisador – objeto de pesquisa; já pesquisar no cotidiano é ser partícipe das ações 
e construções de sentidos que acontecem nesse espaço. A segunda proposição, no cotidiano, é consonante com 
a perspectiva construcionista, a adotada nesta dissertação. 



 

 

47 

existiram algumas mudanças, especialmente no que se refere ao corpo de 

funcionários e à própria dinâmica processual, alterada recentemente pela 

institucionalização da Lei Maria da Penha. 

  Consegui conversar com a delegada titular no segundo dia em que fui à 

delegacia. Apresentei um ofício do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

UFPE, o qual descrevia os objetivos da pesquisa e me apresentava como estudante 

vinculada ao curso de mestrado.  

Em seguida, obtive a autorização para a realização da pesquisa, a delegada 

mostrou as instalações da delegacia e me apresentou ao comissário responsável 

pela “ouvida do casal”,27 nos casos de denúncia por violência conjugal. Esse foi meu 

contato mais assíduo na delegacia, principalmente no momento inicial de adaptação, 

tanto minha quanto dos funcionários da delegacia com a minha presença. Vale 

ressaltar que fui bem recebida pelas delegadas, titular e adjunta, que se mostraram 

solícitas para com meu trabalho. 

Criada em 1985, a Delegacia da Mulher de Recife está localizada em Santo 

Amaro, bairro de Recife com alto índice de violência contra as mulheres, segundo 

dados da Secretaria de Segurança Pública. Seu funcionamento está vinculado a 

essa Secretaria, dentro da estrutura da Polícia Civil. Atualmente, atende apenas a 

mulheres residentes no Recife. 28 

Está sediada em uma casa que possui dois andares (térreo e primeiro piso), 

conforme ilustra a foto a seguir:  

 
Figura 1: Entrada do prédio da Delegacia da Mulher de Recife 

 

                                                 
27A ouvida é o momento em que a mulher e o homem denunciado por violência conjugal enunciam suas versões 
dos fatos. O casal é ouvido pelo comissário (policial da delegacia) sobre a situação que culminou na queixa 
realizada pela mulher.     
28 De acordo com os funcionários da delegacia, essa medida foi tomada devido ao intenso movimento de procura 
e ao reduzido número de funcionários, sendo sua maioria constituída por policiais homens. 
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O térreo possui diversas salas: a sala de permanência, a sala de 

investigação, a sala da delegada de plantão, a da coordenação setorial (sala onde o 

comissário realiza a ouvida), a sala de plantão e a sala do registro das queixas. 

Além disso, existem duas salas para o repouso dos policiais, um banheiro e outra 

sala que comporta as duas celas da delegacia. 

Geralmente, as pessoas que chegam à delegacia se dirigem à “permanência”, 

antessala ilustrada na foto a seguir, que funciona como recepção. Nesse espaço são 

realizados os primeiros encaminhamentos. Nele existe um balcão de informações, 

um banco para a espera do atendimento e uma televisão: 

 
Figura 2: Sala de permanência /recepção da Delegacia da Mulher  
de Recife 

 

 A partir de observações e diálogos, e não em guias ou protocolos formais, 

posso descrever o procedimento-padrão de encaminhamentos, realizados pela 

delegacia, em quatro momentos: 29 

1. Registro da queixa da mulher; 
2. A intimação do homem; 
3. A ouvida do casal e das testemunhas, realizada pelo comissário, para 

posterior encaminhamento ao cartório (registro dos depoimentos do 
homem, da mulher e das testemunhas), e 

4. A instauração do inquérito policial e o encaminhamento para o 
Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.  

  

Quando há flagrante, existe a formalização da queixa e o homem é 

encaminhado para prisão preventiva ou cautelar, e, em alguns casos, existe 

pagamento de fiança, cujo valor varia de 100 a 1.000 reais. Esse valor é calculado a 

________________________ 
29 Vale ressaltar que esse era o procedimento utilizado pela delegacia no período em que foi realizada esta 
pesquisa, primeiro semestre de 2008, já que podem ter ocorrido mudanças posteriores no que diz respeito ao 
corpo de funcionários e aos próprios procedimentos. 
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partir de uma avaliação que a delegacia faz sobre as condições financeiras do 

denunciado: se for de “classe baixa” o valor é menor; se for de “classe alta”, maior.  

Em frente à coordenação setorial (sala de ouvida do comissário), há cadeiras 

nas quais as mulheres aguardam o atendimento da ouvida, enquanto os homens 

aguardam na permanência ou no pátio, que fica na praça em frente à delegacia. Via 

de regra, esse é o procedimento utilizado: homens e mulheres esperam em lugares 

diferentes o momento da ouvida. 

 
Figura 3: Corredor localizado no térreo da Delegacia da 
Mulher de Recife, em frente à coordenação setorial, 
local onde as mulheres aguardam o atendimento do 
comissário.  
 

 
Figura 4: Pátio em frente à delegacia da mulher de Recife, 
onde em geral os homens aguardam a chamada para a 
ouvida. 

 

Finalizando a caracterização da estrutura física da delegacia, o primeiro andar 

possui nove salas: as salas das delegadas titular e adjunta, dois cartórios, uma 

copa, duas salas do setor administrativo e duas salas cujo funcionamento não 

estava especificado. 
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Figura 5: Primeiro andar da Delegacia da Mulher de Recife  

 

4.2 Sobre os entrevistados 

 

  Realizei ao todo 13 visitas à Delegacia da Mulher de Recife, as quais 

começaram em meados do mês de abril de 2008 e terminaram na segunda semana 

do mês de junho do mesmo ano. Nesse período, consegui realizar 15 entrevistas 

com os homens denunciados por violência conjugal.3030Apenas em uma entrevista 

não foi autorizada a gravação. As demais foram gravadas e transcritas por mim, 

mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,31 

sendo as entrevistas orientadas por um roteiro semiestruturado32 e as observações 

no cotidiano registradas em diários de campo. 

  Vale a pena ressaltar que a duração das entrevistas variou de 10 minutos 

(tempo mínimo) a 40 minutos (tempo máximo). A variação do tempo pode ter sido 

ocasionada por alguns fatores: interação entrevistadora-participante, tempo 

disponível do participante para a realização da entrevista, intervenções externas e 

estado emocional dos participantes.     

  A opção pela realização de entrevistas semiestruturadas se deve ao fato de 

que, esse método fornece informações básicas para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação, sendo seu 

objetivo, o principal, a compreensão detalhada das práticas relacionadas com os 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. Sendo 

                                                 
30  
30 Algumas entrevistas foram feitas com o auxílio de uma pesquisadora do GEMA, e mestranda do Programa de 
Pós-graduação em Psicologia da UFPE, Jullyane Brasilino, contabilizando o total de seis entrevistas com sua 
presença, as quais serão identificadas no decorrer deste relato. 
31 A realização da pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em anexo o modelo do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, apêndice 1.   
32 Em anexo o roteiro da entrevista, apêndice 2. 
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semiestruturada possibilita, uma maior versatilidade, as perguntas são quase que 

um convite ao entrevistado para falar com suas próprias palavras e com tempo para 

refletir (GASKELL, 2002). 

  Desse modo, a entrevista passa a ser vista como um momento de interação 

social, um encontro conversacional. As entrevistas são conduzidas de modo ativo, 

os entrevistadores contribuem tanto quanto os entrevistados, já que há um 

envolvimento do(a) entrevistador(a) que intervém, dialoga e oferece a oportunidade 

de argumentação (POTTER; WETHERELL, 1987). Tendo esse posicionamento, o(a) 

entrevistador(a) possibilita o acesso a uma ampla variedade de argumentos e 

pensamentos que os participantes produzem fora das entrevistas (MENEGHEL; 

IÑIGUEZ, 2007). 

  Assim, ao abordar a entrevista como prática discursiva, ela é entendida como 

uma ação, ou melhor, uma interação que se dá em um determinado contexto, numa 

relação constantemente negociada entre o/a entrevistador/a e o/a entrevistado/a, por 

meio da qual se produzem sentidos e se constroem versões (PINHEIRO, 2004). A 

seguir, apresentamos o relato dos aspectos mais relevantes das observações e das 

entrevistas, sob a forma de resultados ou “costura de narrativas”. 33  

 

 

 
 

                                                 
33 Em anexo, apêndice 3,  o quadro com os nomes fictícios dos entrevistados (garantia do anonimato) seus 
dados gerais (idade, escolaridade, emprego e estado civil), bem como o tempo de duração das entrevistas. 



 
 

 

5. RESULTADOS OU “ALINHAVANDO NARRATIVAS”  

 

  Para a apresentação dos resultados, tomou-se como desafio compor uma 

costura entre as diversas narrativas produzidas durante os vários momentos de 

diálogo junto a esses homens, orientadas, conjuntamente, pelas observações no 

cotidiano que geraram, também, narrativas cuja forma linear aqui apresentada não 

corresponde a uma ordem lógica baseada no “cronos”, mas numa construção 

retórica com vista a explicitar os percursos da pesquisa e os passos analíticos 

(SPINK; LIMA, 2004).  

           Tomou-se então emprestada a concepção de narrativa de Brockmeier e Harré 

(2003), segundo os quais essa produção discursiva objetiva levar em conta a 

condição particular de um discurso contextualizado e seu caráter aberto e transitório. 

Para além das dificuldades de significar o que seja uma narrativa, os autores 

defendem que as narrativas tratam de versões da “realidade” muito específicas, 

diretamente relacionadas com a situação e o sujeito. Tais versões utilizam formas 

linguísticas convencionais (gêneros, estruturas de enredo, linhas de história e 

diferentes modalidades retóricas), o que delimita sua relação, intrínseca, com uma 

base histórico-cultural de produção. Em outras palavras, “nosso repertório local de 

formas narrativas é entrelaçado a um cenário cultural mais amplo de ordens 

discursivas fundamentais, que determinam quem conta qual estória, quando, onde e 

para quem” (BROCKMEIER; HARRÉ 2003, p. 5).  

Nessa perspectiva, a narrativa pode ser considerada como um repertório 

especial de instruções e normas, o qual possibilita a realização de uma variedade de 

práticas comunicativas, como, por exemplo, ordenar, dar sentido às experiências, 

promover conhecimento, apresentar desculpas e justificativas, e assim por diante. A 

narrativa deve ser tratada como um conjunto condensado de regras, a qual engloba 

aquilo que é coerente e plausível numa dada cultura e sua própria diversidade. 

Assim, o termo narrativa designa uma variedade de formas inerentes aos processos 

de construção do conhecimento, inclusive o científico. Dessa maneira, estudar e 

produzir narrativas significa examinar as práticas discursivas, seus textos culturais e 

seus contextos (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003).  

Em termos gerais, pode-se dizer que narrativas são formas de produzir e não 

apenas de contar histórias. A construção da narrativa não é um esquema de causa-



 

 

53 

efeito, mas a busca de dar significados às práticas cotidianas, dentro das múltiplas 

metáforas produzidas discursivamente (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007). Isso inclui as 

maneiras pelas quais são dadas ordem e coerência às nossas experiências, e ao 

mesmo tempo, se alteram essas ordem e coerência à medida que nossas 

experiências – ou os seus significados – se transformam. O estudo da narrativa 

convida a examinar cuidadosamente as maneiras nas quais as pessoas buscam dar 

sentido às suas experiências (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003).  

  Assim, é esse o convite que se faz quando se toma como desafio construir 

uma narrativa no cotidiano da pesquisa, sem perder de vista o objetivo de estudar a 

produção de sentidos sobre a conjugalidade e a afetividade nas narrativas de 

homens denunciados por violência conjugal.   

 

5.1 No cotidiano da pesquisa  

  

  O primeiro dia em que fomos, eu e Jullyane, pesquisadora do GEMA, à 

delegacia para realizar as entrevistas, foi uma terça-feira, pela manhã. Tanto a 

delegada titular como o comissário nos informaram que nas segundas-feiras o 

movimento de mulheres prestando queixa é bem mais intenso na delegacia. 

Segundo eles, essa maior demanda se deve ao fato de a violência estar diretamente 

associada ao consumo de álcool, mais comum nos fins de semana.  

  A terça-feira que escolhemos como primeiro dia para as entrevistas 

apresentou uma particularidade. Foi depois de um feriado. Assim, havia uma maior 

movimentação de mulheres prestando queixa, existindo poucos homens que haviam 

sido denunciados por violência conjugal. Inicialmente, ficamos no pátio em frente à 

delegacia observando a movimentação. Era o primeiro dia, não sabíamos direito 

como abordar os homens, então resolvemos nos familiarizar primeiro com o local.  

  Dois homens se encontravam sentados no pátio. Decidimos ir até eles para 

saber quais os motivos os traziam à delegacia. Eles estavam acompanhando 

mulheres que vieram prestar queixa, não foram denunciados. Logo depois, mais dois 

homens chegaram. Pareciam nervosos, ficaram sentados no pátio. Fomos até eles, 

apresentamo-nos e eles nos informaram que foram denunciados por uma tia e que 

não sabiam os motivos da denúncia. Desse modo, não eram homens denunciados 

por violência conjugal. Assim foi o primeiro dia das entrevistas: um dia sem 

entrevistas. 
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  No dia seguinte, fui sozinha, pela manhã, à delegacia. Fui recepcionada por 

um policial que não me conhecia. Comuniquei ao policial da permanência que 

estava na delegacia realizando uma pesquisa, e que gostaria, apenas, de informar 

ao comissário minha chegada, procedimento combinado anteriormente com o 

comissário e a delegada titular. Esse policial me disse que eu deveria ficar 

esperando no final da fila de mulheres que aguardavam o atendimento do 

comissário.  

  Neste meio tempo, a delegada titular apareceu e falou comigo. O policial ficou 

desconcertado e liberou, imediatamente, minha entrada. Subi com a delegada para 

o cartório. Ela me apresentou às policiais, perguntando se havia algum caso 

“interessante” para mim, homicidas, por exemplo, ou “o caso do homem que deu dez 

facadas na mulher”. Depois dessa breve apresentação no cartório, ela entrou em 

uma sala onde um homem estava sendo ouvido, falou da minha pesquisa e 

perguntou a respeito da disponibilidade dele, que havia sido denunciado pela 

esposa, de participar da pesquisa e que eu ficaria aguardando no espaço exterior à 

sala. 

  O homem, que identificarei como Augusto, saiu da sala acompanhado do seu 

advogado. Conversei com eles sobre a pesquisa e sobre sua disponibilidade de 

participação. Ele informou que estava sem tempo, no momento, mas que poderia 

marcar comigo em outro dia e outro local. Augusto se mostrou resistente em 

participar da pesquisa, queria garantir o completo anonimato das informações; 

contudo, peguei seu contato telefônico para marcamos a entrevista. Nessa 

conversa, o advogado afirmou que a queixa prestada pela esposa de Augusto era 

caluniosa, que ela objetivava ganhos financeiros. 

  Depois do contato com Augusto, desci até a permanência. Havia um homem 

aguardando o atendimento, fui até ele, expliquei-lhe a pesquisa e perguntei sobre 

sua disponibilidade para participar. Tarcisio concordou em participar. Fomos até o 

pátio em frente à delegacia e ali realizei minha primeira entrevista.  

 

“Aí, foi acabando o amor, entendeu?”: a narrativa d e Tarcisio 

  A entrevista com Tarcisio foi realizada antes da ouvida do casal, quando o 

mesmo aguardava o atendimento do comissário. Aconteceu no pátio, em frente à 

delegacia. Sentamos no banco e a entrevista transcorreu bem, sem muitas 
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dificuldades. Ele tem 26 anos, é solteiro, não tem filhos, e até o momento da 

entrevista, encontrava-se desempregado.   

  Tarcisio foi denunciado pela ex-mulher. Eles foram casados durante sete 

anos, não tiveram filhos, mas ela tinha uma filha de um ano que conviveu com o 

casal quando eles moravam juntos, já que não “casaram no papel”, como foi 

colocado por Tarcisio. O único relacionamento duradouro que ele teve foi com sua 

ex-mulher.  

  Ao longo do relacionamento, eles se separaram duas vezes. A primeira 

separação foi uma decisão da ex-mulher, e Tarcisio disse não saber quais foram os 

motivos. Já a segunda foi uma decisão dele, pois havia conhecido outra pessoa, e o 

relacionamento entre ele e sua ex-mulher estava “desgastado”. No entanto, houve 

uma “volta”, que durou apenas dois dias, a qual culminou na separação que, para 

Tarcisio, é definitiva: 

Tarcisio: A partir do momento que ela não deu ouvidos a mim, que 
ela me deixou também, antes da separação a gente separou uma 
vez, tá fazendo dois anos que a gente voltou, dois anos que a gente 
voltou, que a gente tinha se deixado também, se deixou por dois 
meses, depois voltou de novo. Voltou porque? Porque eu gostava 
dela, e ela me deixou não sei porque, quer dizer eu tava na minha 
casa, de repente ela ligou pra mim, pediu pra voltar comigo, como eu 
gostava dela de novo, teve aquela oportunidade de conversar e se 
juntar de novo, mas agora não, agora de jeito nenhum, não tem 
como se juntar mais não, a gente se separou não volta mais não.  

  

  Inicialmente, Tarcisio não soube explicar o motivo da denúncia da ex-mulher. 

Afirmou que sua relação não havia dado certo, porque “o amor acabou”, e também 

porque não havia mais diálogo na relação. Tinham tido muitos aborrecimentos, 

discussões sobre alguns comportamentos da ex-mulher, e também ele conheceu 

outra pessoa, o que levou ao término do relacionamento: 

Tarcisio: O que aconteceu foi o tempo de convivência, quer dizer 
existe um casamento que, onde não existir conversa, harmonia, não 
existe mais felicidade, quer dizer se a pessoa pede a esposa pra ela 
não fazer uma coisa, sair de certos tipos de amizade, e ela no outro 
dia tá com a mesma amizade, aí a participação da minha parte, eu 
saio Aí foi rolando outros aborrecimentos, quer dizer eu conheci 
outra pessoa, que é muito diferente dela, aí foi acabando o amor, 
entendeu?. 

 

  Quando questionado por que “o amor acabou”, Tarcisio disse que não 

gostava de algumas amizades que sua ex-mulher tinha, bem como algumas 
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mentiras que ela havia dito fizeram com que o sentimento dele por ela fosse 

“acabando”:  

Paloma: É, e por que esse amor assim, acabou Tarcisio?   
Tarcisio: Por conta das amizades, as amizades que ela tinha, que eu 
não gostava, isso foi me destruindo. Eu conversava muito com ela, 
pra ela não ter esses certos tipos de amizades, ela continuava, com 
mentiras entendeu? Aí eu, eu não quis mais. 

 

Para Tarcisio, o amor significa respeito, e esse respeito foi acabando no 

relacionamento com sua ex-mulher: 

Paloma: Aí eu queria saber que amor, como era esse sentimento 
assim de você? 
Tarcisio: Sentimento de respeito, um casal tem que respeitar um ao 
outro, depois que não se respeita mais, ela quer fazer o quer, 
nenhum homem gosta disso, entendeu? Aí eu acho que o amor 
acaba assim. Eu gostava muito dela. 

 

Tarcisio afirmou que, no início, o relacionamento dele com a ex-mulher era 

tranquilo, havia respeito mútuo e companheirismo, que isso foi se perdendo com os 

aborrecimentos advindos das más amizades dela e das suas mentiras: 

Paloma: E porque assim você não gostava das amizades? 
Tarcisio: Amizade que, eu não vou querer uma esposa minha é, 
ficando com uma pessoa que a fama dela é disso e aquilo outro 
entendeu?  
Paloma: Entendi. 
Tarcisio: Outra, eu trabalhava no canto, ela também trabalhava, aí eu 
deixei de trabalhar, ela ficava no mesmo lugar lá no meio do pessoal, 
dos funcionários, que a gente trabalhava tudo junto, eu trabalhava 
em outro canto agora, e também, o que me fez também me separar 
foi mentiras também, que ela fazia um curso, eu fui pegar ela no 
curso, o curso, as luzes se apagaram, e ela não saiu do curso. 
Cheguei em casa, perguntei: tava aonde? Tava no curso, mentira 
que ela não tava no curso. Quer dizer, mentiras que me fez me 
separar, eu não sei se ela me traiu, traiu eu não sei, mas mentiras 
fez com que eu me separasse dela.     

  

No decorrer da entrevista, disse que, por vezes, sua ex-mulher era uma 

pessoa agressiva, que gostava de brigar e bater, mas que ao longo do 

relacionamento não tiveram momentos em que ocorressem agressões físicas, 

apesar de trazer no seu relato uma situação de agressão física por parte da ex-

mulher:  

Paloma: Como você tinha me falado né? Saíam, se divertiam, nunca 
teve nenhum...  
Tarcisio: Não, não Só assim discussão, bate boca de marido e 
mulher, mas negócio de agressão não.  Primeira vez agora, quer 
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dizer, eu não agredi ela, ela que fez tudo, eu conheço ela muito bem, 
ela gosta de arranhar cara, gosta de arranhar tudo, onde ela pegar 
ela arranha, ela humilha. Quer dizer, se você não dominar ela, ela é 
muito, muito agressiva.    

 
 

Em outro momento, discorreu sobre o possível motivo da denúncia ao dizer 

que sua ex-mulher, provavelmente, não aceitava o término do relacionamento deles, 

e que fez a denúncia para prejudicá-lo: 

Tarcisio: A denúncia dela aqui é, porque, por conta que eu sai de 
casa tinha feito um mês, ela pediu pra eu voltar para casa tudinho, 
eu disse não (...) ela,  eu acho que foi uma covardia que ela armou, 
eu acho que ela quis me denunciar, porque todo tempo ela disse, 
que se a gente se separasse ela ia me prejudicar,  de um jeito ou de 
outro ia me prejudicar, eu acho que ela queria me prejudicar no 
trabalho, tentar me fichar, eu acho que é isso né? É isso aí.  

 

Quando perguntado sobre o que seria para ele um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Tarcisio disse que não acreditava em relacionamentos ideais, e para 

ele a convivência do casal era o mais importante. Por meio da convivência, pode-se 

conhecer a pessoa e saber como a relação vai progredir, sendo que isso não é o 

fator determinante, já que colocou que “casamento é sorte”: 

Tarcisio: Um relacionamento ideal seria assim, quer dizer não existe 
relacionamento ideal porque a convivência é quem diz tudo. Você 
conhece uma pessoa hoje ela é de um jeito, ela é assim a gente 
convive bem, mas ao passar do tempo a gente vai conhecendo 
melhor. (...) E eu tenho outro agora que namorou muito tempo 
também, tá casado até hoje, casou agora a pouco, quer dizer, daqui 
uns dias, não se vai se separar, não sei se vai dá certo, se não vai 
dá.  Isso aí é, as vezes é sorte, casamento é sorte. 

 
 

Por fim, para Tarcisio, um relacionamento pode dar certo quando existe uma 

compreensão mútua do casal, o que não estava acontecendo no relacionamento 

com sua ex-mulher. A entrevista foi finalizada quando Tarcisio foi chamado para a 

ouvida. 

 

A desconfortável narrativa de Augusto 

 

  No outro dia, quinta-feira, pela manhã, liguei para Augusto e marcamos a 

entrevista no escritório, onde trabalha. Fomos eu e Jullyane à tarde ao seu 

escritório. Essa foi a única entrevista que não pôde ser gravada, e foi realizada fora 
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dos âmbitos da delegacia. Augusto estava muito preocupado com seu anonimato, 

por isso não permitiu a gravação da entrevista, queria a garantia do sigilo absoluto. 

  Chegamos ao escritório no horário combinado, fomos bem recebidas pela 

secretária que nos encaminhou para sala de reuniões onde realizamos a entrevista. 

A entrevista foi, particularmente, desconfortante. Este desconforto de ambas as 

partes – tanto meu, que direcionei a entrevista, já que Jullyane ficou produzindo o 

registro, quanto de Augusto – não se desfez durante a entrevista, permaneceu.     

  Foi muito difícil para Augusto falar de sua relação com a ex-mulher e de sua 

vida afetivo-sexual. De maneira geral, a entrevista foi marcada por períodos de 

silêncio e, muitas vezes, Augusto se emocionou.  

   Augusto tem 27 anos, é ainda oficialmente casado,34 trabalha como consultor 

de empresas e não tem filhos. No início da entrevista, ele informou que não sabia se 

podia colaborar com a pesquisa, já que não havia ocorrido nenhuma agressão por 

parte dele contra a ex-mulher, apesar da denúncia de sua ex-mulher ser essa, que 

ele agrediu tanto a ela quanto a filha dela. 

  Ele foi casado por sete meses com sua ex-mulher, estavam em processo de 

separação, mas ainda moravam no mesmo apartamento. Augusto disse que sua ex-

mulher entrou na justiça com o pedido de separação e queria metade do valor do 

imóvel que é dele. Assim, prestou queixa na Delegacia da Mulher para reforçar o 

seu pedido na justiça, acusando-o de agressão física. De acordo com Augusto, a 

denúncia não procedia e, inclusive, que a testemunha da ex-mulher não confirmara 

a versão dela dos fatos.  

  Parecia muito constrangido ao expor a situação por que passava. Afirmou que 

não havia cometido nenhum tipo de agressão, e que durante seu relacionamento 

aconteceram discussões, como acontecem normalmente com qualquer casal.  

  O decorrer da entrevista foi marcado pela resistência de Augusto em falar 

sobre sua vida afetiva e sobre seus relacionamentos afetivos-sexuais. Disse que 

teve poucos relacionamentos afetivos-sexuais, totalizando três relações. Não 

discorreu muito sobre essas três relações, falando que em cada momento da vida as 

pessoas vivem e sentem de modo diferente, por isso acreditava que não podia dizer  

 

___________________  
34 O termo oficialmente casado refere-se ao casamento civil registrado em cartório. 

 



 

 

59 

em qual relacionamento ele mais se envolveu, já que foram em períodos diferentes 

da sua vida. O último namoro resultou no casamento. 

   Disse que o casamento com sua ex-mulher foi precipitado, que no início do 

relacionamento existiu um companheirismo e um afeto muito grande. Tomou a 

decisão de casar porque sua ex-mulher é mais velha, e ele tinha vontade de ter 

filhos, queria logo constituir uma família.   

  Relatou que seu sentimento por ela, o qual nomeia de amor, ainda existia, 

havia diminuído, mas não podia dizer que sua ex-mulher lhe era indiferente. 

Contudo, estava muito magoado com toda a situação que para ele foi ocasionada 

por ela, e que não vislumbrava perspectiva de volta, até porque ela não queria.  

  Quando perguntado sobre o que seria esse amor, Augusto respondeu que era 

difícil definir o amor, mas acreditava que: 

Augusto: O amor é tudo, é carinho, respeito, vontade de estar junto, 
compartilhar a alegria, compartilhar a dor, é nobre, é puro. Só o 
encontramos em Deus e em nossa senhora que sou devoto. Assim 
acredito. 

 

Em um relacionamento afetivo-sexual, o amor seria respeito, carinho, 

comprometimento, paciência, pureza, companheirismo, atenção, que ele teve no 

início do namoro e do casamento com a ex-mulher. Para ele, os relacionamentos 

afetivos-sexuais permeados por esse amor estão mais presentes em casais que 

aparecem na mídia, como os de Fátima Bernardes e William Bonner, Tarcisio Meira 

e Glória Menezes, dentre outros. Afirmou também que, dentre os que conhece, o 

casamento de seus pais pode ser tido como uma relação amorosa. Para Augusto, o 

casamento deve ter esse amor e, ao mesmo tempo, as pessoas antes de casar têm 

de possuir um patrimônio financeiro equivalente.   

Não conseguiu vislumbrar como gostaria de ter um próximo relacionamento 

afetivo-sexual. Afirmou que gostaria de resgatar a “paz” perdida, que estava 

passando por um período conturbado na sua vida, que nunca pensou que o 

casamento lhe pudesse trazer tantas coisas ruins. Terminou a entrevista nos 

aconselhando que, antes de casar oficialmente, tivéssemos uma experiência 

morando junto com a pessoa, porque a convivência cotidiana mostra coisas que 

você não percebe durante o namoro.        
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5.1.1 De volta à Delegacia 

 

  No dia 25 de abril, sexta-feira, à tarde, fui novamente à delegacia. Fiquei 

aguardando a chegada de Jullyane no pátio, aproveitando para observar a 

movimentação. Devido à sua demora, resolvi entrar na delegacia. Subi e fui falar 

com a delegada titular, informar minha chegada. No primeiro momento ela não se 

recordou da pesquisa, e a delegada adjunta relembrou dizendo que eu era a 

psicóloga que vinha traçar “o perfil dos agressores”. É interessante trazer essa 

informação, porque diversas vezes expliquei que o objetivo da pesquisa não era 

traçar o “perfil do agressor”, mas parece que era o que esperavam de uma 

psicóloga.  

  Enfim, recordada a pesquisa, a delegada titular informou que tinha um “caso 

interessantíssimo” para mim: um flagrante. De acordo com ela, o homem que foi 

denunciado pela esposa pego em flagrante, era usuário de drogas e traficante, e no 

momento estava sendo ouvido, mas que depois poderia conversar comigo. Saí da 

sala das delegadas. No corredor havia um homem, fui até ele fiz a apresentação da 

pesquisa. Ele não quis participar, informando que não sabia os motivos da denúncia 

de sua ex-mulher. 

  Desci para a parte da permanência. A delegacia estava vazia, não havia 

muita movimentação, tanto de mulheres quanto de homens. Os homens que 

estavam na delegacia eram acompanhantes de mulheres: pai, que veio acompanhar 

a filha que denunciava o marido; namorado que veio acompanhar a namorada que 

denunciava o pai, e outro era testemunha. Fiquei sentada nas cadeiras em frente à 

sala de ouvida do comissário, Jullyane chegou e fomos até o pátio. Abordamos dois 

homens que também estavam acompanhando mulheres, não haviam sido 

denunciados. 

  Quando íamos despedir-nos do comissário, ele perguntou se havíamos 

entrevistado o homem que foi pego em flagrante. Prontamente, ele chamou o 

homem que já havia sido liberado mediante pagamento de fiança, e disponibilizou a 

sala de investigação da delegacia para a realização da entrevista. Depois da 

apresentação da pesquisa, perguntamos a Walter se ele teria disponibilidade para 

dela participar.  

  Walter disse que estava apressado, que tinha perdido todo o dia de trabalho, 

pois tinha ficado detido na delegacia. Informou que não havia agredido sua esposa, 
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que ela era viciada em drogas, que deu a ela todo o dinheiro que tinha e ela o 

gastou com drogas e sumiu. Não soube informar os motivos da denúncia da esposa, 

já que não tinha feito nada. Perguntamos sobre o trabalho dele, e ele disse que não 

tinha trabalho fixo, que fazia “biscate”, que teve de pedir dinheiro emprestado para 

pagar a fiança, por isso estava endividado e tinha de resolver com rapidez essa 

dívida.  

  Enquanto nos encontrávamos na sala de investigação, um policial entrou e 

disse que qualquer coisa que precisássemos era só falar com ele. Informamos-lhe 

que a conversa já tinha terminado, pois Walter não quis dar entrevista, duas 

mulheres esperavam por ele, e tinha de resolver sua dívida – a participação nas 

entrevistas era voluntária, garantíamos essa condição aos homens abordados. O 

policial falou, de uma forma bem irônica, para Walter que, se ele tivesse ido para a 

prisão, teria todo tempo do mundo. 

  Depois fomos despedir-nos do comissário e da delegada. Eles perguntaram 

como havia sido a entrevista com Walter. Informei que a entrevista não fora 

realizada, já que não houve disponibilidade por parte de Walter. Ambos disseram 

que “estes homens” não têm querer, que de uma próxima vez eles iriam encaminhar 

direto, sem “muitos direitos não”. Desse modo, nesse dia não realizamos entrevistas. 

  Voltei à delegacia no dia 29 de abril de 2008, era uma terça-feira, início da 

tarde. Jullyane não foi nesse dia. Entrei e o policial que se encontrava na 

permanência não me conhecia. Mais uma vez informei-o da pesquisa. Nesse dia, a 

delegacia estava muito movimentada, muitas mulheres esperando atendimento e 

alguns homens.  Falei com o comissário e depois me dirigi ao policial da 

permanência, perguntando se algum homem, dentre aqueles que se encontravam 

sentados na permanência, tinha sido denunciado pela esposa. Ele fez a pergunta 

em voz alta e um homem levantou a mão. Fui até ele para explicar-lhe a pesquisa. 

Gustavo concordou em participar da entrevista, fomos para o pátio em frente à 

delegacia. Antes de começar a entrevista, Gustavo já falava de sua esposa, que ela 

não prestava, que tinha a “boca suja”, etc.  
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“Pra você ver rapaz, a gente nunca teve um relacion amento é, bem não”: a 
narrativa de Gustavo 
 

  Entrevistei Gustavo antes da ouvida. A entrevista transcorreu sem 

interferências externas, e aconteceu no pátio em frente à delegacia. Esse foi o local 

escolhido por mim como o mais adequado para realizar as entrevistas. No pátio 

existem bancos nos quais podíamos ficar sentados, e, além disso, nesse espaço a 

conversa podia fluir mais à vontade do que dentro da delegacia.   

  Gustavo tem 34 anos, é casado, pai de duas filhas. No momento da 

entrevista, encontrava-se desempregado, trabalhando esporadicamente, fazendo 

“bicos”. Demonstrou sofrimento, ao longo da entrevista, e por vezes chorou. Quando 

o abordei, logo se dispôs a conversar, antes mesmo de lhe explicar quais eram os 

objetivos da pesquisa.  

  Foi denunciado pela sua esposa e disse não saber direito o motivo da 

denúncia. É casado há 18 anos, e para ele o relacionamento sempre foi conturbado, 

marcado por diversas discussões e brigas: 

Gustavo: Porque também, a mulher também não pode tá agredindo o 
homem, porque vai terminar levando também, quem sabe dentro de 
casa o camarada perde a paciência né? A pessoa também não pode 
ser bom demais, porque a mulher quer fazer o que ela quer. Pra 
você ver rapaz, a gente nunca teve um relacionamento é, bem não. 
Paloma: Sempre foi assim? 
Gustavo: Sempre foi 
Paloma: Desde o início do namoro?  
Gustavo: Infelizmente. 
 

Por isso, a situação na delegacia pareceu incompreensível para Gustavo. 

Existiram outros momentos de discussões e brigas, mas a esposa não prestou 

queixa policial. Então, não soube precisar os motivos da denúncia, já que, muitas 

vezes brigavam e, logo em seguida, faziam “as pazes”: 

Paloma: E foi quando que teve essa denúncia dela aqui? 
Gustavo: Eu nem sei quando foi, rapaz, me pegou até de surpresa. 
Paloma: Foi? 
Gustavo: Foi, me pegou de surpresa, porque faz 15 dias, a última 
discussão faz 15 dias, e nisso eu tranquilo dentro de casa, 
tranquilissímo dentro de casa, ela também, tranquila, pra você vê 
certos tipos de mulher, né?   
Paloma: E aí só teve uma discussão, e aí ...  
Gustavo: Foi, foi esta discussão mesmo que até minha família 
entrou, minha irmã pegou ela, e botou ela na casa de minha irmã, eu 
fiquei dentro de casa, aí depois ela entrou, a gente pegou e foi 
embora dormir, prontamente. 
Paloma: Mas depois dessa discussão vocês continuaram juntos? 
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Gustavo: Sim, normalmente, dormindo junto tudinho, eu nem sabia 
disso não, não esperava isso não.  

 

Afirmou que sua esposa sempre tinha sido uma pessoa agressiva, que 

gostava de bater, além de agredi-lo verbalmente com palavras consideradas por ele 

de baixo calão. As discussões entre os dois eram frequentes: 

Paloma: Como assim são estas discussões? Quais são os motivos 
que levam vocês a discutirem?     
Gustavo: Motivo é que ela é ignorante demais muito, muito, muito 
ignorante, eu não sei como não foi que eu já morri, eu não sei nem 
como ela não já me matou, sério mesmo, às vezes eu nem durmo 
direito, com medo (...) Mas as vezes são coisas o que  a mulher fala, 
a língua da mulher entendeu? A língua é muito forte da mulher, 
quando ela vem, quer dizer mulher entre aspas assim, não todas né? 
Mas tem umas dessa qualidade aí mesmo. Às vezes eu paro assim, 
fico olhando assim pra ela eu digo meu Deus do céu, eu digo vai 
prum igreja rapaz, aí solta aqueles nomes, Igreja o que, e não sei o 
que, aí quando eu falo em Deus, aí ela: Deus que Deus, aí solta 
aqueles nomes. 

 

Gustavo também relatou que apenas uma vez tinha agredido a mulher 

fisicamente. De acordo com ele, a agressão física ocorreu porque ela o havia 

agredido primeiro durante uma discussão. Desse episódio, sua mulher não prestou 

queixa:     

Gustavo: Não ... agora uma vez eu já agredi, uma vez eu já agredi, 
isso aí eu não vou mentir não, já agredi também por causa dela, que 
eu fui agredido primeiro, mordido imagine uma pessoa te morder 
com violência, em várias partes do corpo, isso aqui meu, ficava 
dessa altura de mordidas, meu rosto completamente arranhado, todo 
desfigurado, arranhado, às vezes deixava a barba crescer pra não 
parecer, deixava a barba crescer, arranhado por tudo que era canto, 
eu me sentia atingido né? Eu partia pra agressão também, pra ela 
também sentir a dor, entendeu? 

 
 

Quando perguntado sobre os motivos que o levavam a permanecer em uma 

relação marcada pela violência, Gustavo respondeu que gostava da mulher e 

também permanecia por causa das duas filhas. Acreditava que a esposa poderia 

mudar o comportamento agressivo, mas que depois da denúncia na delegacia 

queria a separação: 

Paloma: Você nunca se perguntou assim não, porque você ficava 
nisso? 
Gustavo: Muitas vezes eu ficava pensando, às vezes eu em casa, 
deitado, ficava pensando meu Deus do céu como é que essa mulher 
é desse jeito, meu Deus. Então, quer dizer que não sente amor pela 
pessoa, eu acho que o amor dela, realmente, por mim acabou, 
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entendeu? E eu fiquei insistindo, entendeu? E agora que tô vendo a 
realidade mesmo.    
Paloma: E porque você ficou insistindo? 
Gustavo: Não, como eu lhe falei né? Minhas filhas foram que me 
prenderam  
Paloma: Foi só suas filhas? E o amor por ela você também não 
tinha?  
Gustavo: Também, também eu tinha amor por ela, certo. 

 

Para Gustavo, o amor significava respeito. Amar é não maltratar a pessoa 

com que se tem uma relação afetivo-sexual. Todavia, no seu casamento pareceu 

que esse tipo de amor nunca tinha existido:  

Gustavo: Um amor como qualquer um homem pode ter por uma 
mulher, um amor verdadeiro. 
Paloma: Um amor verdadeiro... Como é assim esse amor 
verdadeiro? 
Gustavo: Um amor verdadeiro é respeitá-la, entendeu? É, nunca 
maltratá-la, entendeu? Nunca pensei de maltratar ela, apesar do que 
vem acontecendo, infelizmente tá aí. Certo?! Espero que seja 
resolvido numa boa, e a partir de hoje mesmo, nem pra ela mais eu 
olho. 

 

Em toda a entrevista, Gustavo colocou a importância de suas filhas para a 

permanência do casamento. Apesar de estar desempregado, disse que colaborava 

com a renda familiar com seus trabalhos esporádicos como também cuidava das 

filhas e da casa, já que a esposa trabalhava fora: 

Gustavo: E minhas filhas infelizmente, vou ter que arrumar um jeito, 
pra pagar uma pessoa pra ir buscar minha filha no colégio e levar, 
porque era eu que tava fazendo isso, tou desempregado. 
Paloma: Ela trabalha? 
Gustavo: Trabalha, trabalha e não me ajuda em nada dentro de casa 
não, pelo menos ajudava né? Tem mulher que quando o homem tá 
desempregado, ela é o homem e a mulher dentro de casa, e o 
homem se virando lá fora também, tá aqui a prova, não deixo mentir. 
Isso aqui, isso tudinho aqui pra ganhar 15 reais. (breve silêncio) tá 
fogo! Infelizmente, né? 

 

Ao longo da entrevista, Gustavo manifestou seu sofrimento por estar na 

delegacia e sua decepção com a esposa que o colocou em tal situação. Ficou 

desconfortado quando chorou e relatou as suas dificuldades financeiras, de não ter 

um emprego fixo para sustentar a família:  

Paloma: Tá muito decepcionado é Gustavo? 
Gustavo: Oxe ... (começa a chorar) (Silêncio) Cidadão de bem, 
dentro de uma delegacia. Coisa, que eu nem bati nela, penso só nas 
minhas filhas. (silêncio) O homem não deve chorar não, homem que 
é homem não chora não, mas infelizmente eu não aguento não (...) 
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O cara já vive aperreado, desempregado, minhas filhas fica pedindo 
as coisas, e eu sem poder dá, infelizmente (Silêncio). Deixo de 
comer, deixo de comprar uma roupa, deixo de comer, mas não quero 
vê minhas filhas com fome não. Aqui minha barba grande, o dinheiro 
que eu tinha dei a ela ontem, antes dessa intimação chegar, não 
comprei um barbeador pra mim (breve silêncio) (chora). 
 

Quando questionado sobre o que seria, para ele, um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Gustavo disse que em um relacionamento deve haver amor, carinho e 

compreensão. Se a relação não tiver isso, ela dá errado, como aconteceu com a 

dele e de sua esposa. Disse que o ciúme pode fazer com que estas coisas (amor, 

carinho e compreensão) deixem de existir no relacionamento:  

Paloma: Verbal ou física, o que o senhor acha que leva a um 
relacionamento amoroso né? Que podemos dizer ... 
Gustavo: Eu acho que vem através do ciúmes.  
Paloma: Ciúmes? 
Gustavo: Acho que sim, porque as vezes quando o ciúmes não é 
tanto do homem, é da mulher.  Agora quando os dois é por igual, tem 
aquele respeito, não liga pra palhaçada um do outro, assim 
palhaçada eu digo, não em termos de safadeza, traição, digo um 
leva na esportiva,  aí isso vai, vai, uma maravilha, entendeu? Uma 
maravilha. 

 

A entrevista foi finalizada com Gustavo informando que, nos 18 anos de 

casamento, não teve uma vida tranquila, e que no momento desejava isso. Dessa 

maneira, não vislumbrava uma continuidade no seu casamento, pois se sentia traído 

pela mulher por causa da denúncia. Em seguida, foi chamado para a ouvida. 

Paloma: Pra você chegou ao final o relacionamento de vocês? 
Gustavo: Oxe... Com certeza, posso te falar uma verdade? Tá aí 
uma cobra... 
Paloma: Cobra? 
Gustavo: Traidora, cobra, cobra verdadeira mesmo, daquela 
perigosíssima ... (olhos marejados).   

 
  
Depois da entrevista com Gustavo, fiquei no pátio observando a 

movimentação. Pela primeira vez, sentia-me à vontade na delegacia, em abordar os 

homens que foram denunciados por violência conjugal. Algumas dificuldades foram 

superadas, a maior, com certeza, era o meu desconforto na abordagem dos 

homens. Abordei três homens que se encontravam no pátio, porém eles não tinham 

sido denunciados por violência conjugal.  

  Abordei outro homem que se encontrava no pátio. Diogo concordou em 

participar da pesquisa e eu consegui com ele realizar minha quarta entrevista 
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“Construímos uma família, isso aí foi que, o que eu  gosto bastante”:  a 
narrativa de Diogo  
 

  A entrevista com Diogo foi rápida. Ele aguardava a esposa no pátio, para a 

ouvida. Assim, aproveitei a tempo para conversarmos sobre o seu relacionamento e 

os motivos que o traziam à delegacia.   

  Diogo tem 42 anos, é pedreiro, casado e tem quatro filhos. A denúncia contra 

ele foi realizada por sua esposa. De acordo com Diogo, eles tiveram uma discussão, 

durante a qual ele quebrou o celular dela, fazendo com que ela prestasse queixa 

contra ele: 

Diogo: O que faz eu tá aqui hoje é o seguinte, a gente teve uma 
discussão verbal, palavras, só que eu queria que ela fosse pra casa 
comigo, ela não foi, a gente ficou discutindo, aí eu segurei ela pela 
cintura, chamando ela pra conversar, aí ela não, não quero 
conversar contigo não. Aí disse que ia ligar pra minha filha mais 
velha, aí eu disse você não vai ligar pra Maria, você vai ligar pra 
delegacia, pra polícia, pra alguma coisa, aí ela disse eu vou fazer 
isso mesmo. Aí eu peguei o celular, tentei tomar da mão dela, tentei 
tomar o celular da mão dela, mas aí ela não quis deixar e vai e vem, 
o celular quebrou o freak dele, quebrou no meio. Aí chegou as 
minhas duas filhas conversou com ela, mas mainha e tal ela se 
sentiu com raiva. E devido ela tá com raiva, aí fez ela vim aqui, não 
por a gente ter brigado, mas pelo motivo de ter, de ela ter achado 
que eu tinha quebrado o celular dela, que na hora eu disse eu pago o 
celular, vou mandar consertar, mas ela se sentiu prejudicada no 
caso, aí resolveu vim. 

 
 

  Depois dessa discussão os dois conversaram, mas Diogo relatou que ficou 

chateado com a denúncia da mulher na delegacia, e isso fez com que tivessem 

outros desentendimentos. Tais desentendimentos foram desencadeados por 

mudanças no seu comportamento:  

Diogo: Eu conversei com ela, conversei com ela. Que a gente ainda 
mora, mora junto, conversei com ela, ela se você tivesse combinado 
isso assim, porque daí em diante quando eu descobri que também 
ela tinha vindo pra delegacia, aí eu fiquei cabulado, me senti também 
é, digamos com raiva, com raiva da situação. Aí daí em diante eu 
comecei a, largava do trabalho não chegava no horário que eu 
costumava chegar, ela ligava pra mim eu não atendia. Passei até a 
dormir, ela não porque você tá com mulher, eu digo não tou com 
mulher, passei até a dormir na casa da minha mãe, durante também 
pra tipo eu acho uma provocação também, devido a isso aí ela 
também não me deu o celular pra consertar.  
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  Contudo, permaneceram casados e Diogo colocou que, dentre os 

relacionamentos afetivos-sexuais que teve, esse foi o de que mais gostou. São 

casados há 20 anos, constituíram família, e nesse tempo construíam um patrimônio 

com trabalho e companheirismo, o que para Diogo torna esse relacionamento 

diferente dos outros que teve na sua vida: 

Diogo: Eu acho que foi porque construímos, já fez 20 anos agora no 
final do ano, já fez 20 anos já, tivemos filhos juntos ...  
Paloma: São quantos filhos?   
Diogo: Eu tenho com ela três filhos, agora quando eu fui morar com 
ela, ela já tinha uma filha, ela tinha uma filha de, de um ano, ela tinha 
uma filha de um ano e três meses, e hoje ela tá com 22 anos, é 
completou 22 anos já e tenho, que considero filha né? Tem mais um 
de 19, tem uma de 17 e a caçula com 15. Aí eu acho que é por isso, 
o fato que eu mais gostei é que eu acho que a gente era jovem, mas 
a gente batalhou também, pra ter o que eu hoje eu tenho, junto com 
ela, aí passamos por muitos altos e baixos.   

 

  A importância da construção de uma família foi ressaltada no relato de Diogo. 

Ressaltou algumas vezes como a constituição da família era importante para ele, 

como gostava de ter uma família com sua atual esposa: 

Diogo: Aí pronto, com isso a gente sei lá, se ligou muito um ao outro 
e a família, construímos uma família entendeu? Construímos uma 
família, isso aí foi que, o que eu gosto bastante. 
  

  Afirmou que, durante os 20 anos de casado, tiveram algumas discussões, 

como qualquer casal, sendo que um dos principais motivos era o ciúme: 

Diogo: E como todo casal também que eu acho que se eu disser que 
durante 20 anos é a primeira discussão da gente, eu tou mentindo, 
apesar que depois de uns certos anos pra cá, a gente discutia 
constante né, muito ciúmes aí era constante. 
 

  Diogo disse que gosta muito da esposa, que ambos ainda se gostam, e tem 

ciúme um do outro. Para ele, inclusive sentir ciúme é uma demonstração de afeto 

pela pessoa. Nessa perspectiva, o gostar seria:  

Diogo: Inclusive é, o gostar é o seguinte sentir falta, sentir falta você 
ficar sei lá, ficar também pensativo. Porque às vezes dizem, eu acho 
assim que às vezes dizem que o ciúmes não é coisa boa, mas eu 
acho que o ciúmes faz parte também do gostar, agora depende eu 
acho que do tipo de ciúmes, que tem ciúmes acho possessivo que é 
de cometer tragédia, que não chega a tal ponto não, mas o gostar tá 
aí. 
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  A conversa com Diogo foi finalizada com a chegada da sua esposa para a 

ouvida. Após entrevistar Diogo, abordei outro homem que, inicialmente, não quis 

participar da pesquisa. Mauricio estava com a mãe, esperando o momento da 

ouvida. Estava cabisbaixo, aparentando tristeza.  

  A mãe dele veio conversar comigo, disse que estava acompanhando o filho 

para mostrar que ele não era um “largado no mundo”, que tinha família. Ela disse 

que o filho era muito jovem, casou muito rápido com a mulher que o havia 

denunciado, e sabia que o relacionamento deles não iria dar certo, já que os dois 

eram muito jovens, e “não tinham aproveitado a vida direito”. Aconteceram brigas e 

discussões, que foram parar na delegacia; todavia, os motivos da denúncia não 

foram explicitados. Posteriormente, Mauricio concordou em ser entrevistado, mas 

não foi possível, pois logo depois foi chamado para a ouvida com o comissário.  

  Assim, fiquei em frente à delegacia observando a movimentação. Nesse 

período, chegou um homem que aparentava ser de “classe média”, com um senhor 

e duas mulheres. Os dois se dirigiram aos policiais, foram muito educados com os 

policiais e logo encaminhados para o cartório. Achei intrigante a situação, o 

atendimento dado aos dois homens se diferenciou dos atendimentos, dados, aos 

outros homens denunciados. Eles foram encaminhados, imediatamente, para o 

cartório, não esperaram lá embaixo, como geralmente acontecia.   

 

5.1.2 O dia mais cansativo na delegacia   

 

  Após um feriado, voltei à delegacia no dia seis de maio de 2008, uma manhã 

de terça-feira. Esse foi o dia mais cansativo de todas idas à delegacia. Eu e Jullyane 

realizamos três entrevistas consecutivas. Ao chegarmos, fomos falar com o 

comissário que se encontrava na permanência. Ele nos informou que havia “dois 

casos interessantes” para entrevistarmos e fomos com ele até a sala de 

investigação, local onde os dois homens estavam “presos”.   

  Fez uma breve apresentação das psicólogas e depois se retirou. Nós 

explicamos aos homens a pesquisa, bem como a participação voluntária deles, e os 

dois concordaram em participar. Explicamos que as entrevistas seriam realizadas 

individualmente, e eles nos informaram que não podiam sair da sala. Fui pedir 

permissão ao comissário para entrevistá-los no pátio. Concedida a permissão, 

entrevistamos primeiro Geraldo, e logo em seguida Igor. 
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“É dessa paixão que eu falo, porque paixão é uma co isa que envolve, um 
tempo limite pra isso não tem, pode passar até 20 a nos, mas um dia acaba (...) 
O amor é pra sempre”: a narrativa de Geraldo 
 

A entrevista com Geraldo, realizada após a ouvida do casal pelo comissário, 

foi uma das mais longas. Foi uma entrevista tranquila, já que a conversa transcorreu 

de forma fluída, sem resistências explícitas por parte do entrevistado. Geraldo foi o 

entrevistado que mais trouxe o amor na sua fala, ou melhor, o que acredita que seja 

o amor. Ele tem 48 anos, duas filhas de outro relacionamento, é profissional 

autônomo, e no momento da entrevista encontrava-se desempregado. Considera-se 

ainda oficialmente casado, mas há oito meses não convive mais com sua ex-mulher.  

Geraldo foi casado durante 12 anos, e para ele esse foi o relacionamento de 

que mais gostou, pois ainda ama a ex-mulher. Relatou que teve muitos 

relacionamentos durante a vida, mas que eles foram passageiros, sendo o 

casamento com a ex-mulher, que o denunciou, o relacionamento mais duradouro.  

Eles chegaram “a casar no papel”: 

Geraldo: Ah! o último agora, que eu passei 12 anos o resto foi mais 
passageiro, negócio de oito anos abaixo. 
Paloma: Esse que o senhor se envolveu mais, o de 12 anos? 
Geraldo: É. 
Paloma: Com a sua atual esposa? 
Geraldo: Com a atual, ex-esposa 
Paloma: Atual, ex-esposa? 
Geraldo: É. 
Paloma: Porque ela é ex a partir de agora? 
Geraldo: Não, ex a partir, porque o nosso relacionamento já acabou 
faz uns oito meses, e agora ela me colocou aí, aí mais a gente tá 
separado, e foi a única que eu me casei de papel. O resto foi 
relações só, de amigáveis. Amigado feito se diz. 

 

Geraldo não relatou os motivos da separação. Disse que sua ex-mulher é 

uma pessoa muito “ligada” ao dinheiro e aos bens materiais, e que por isso eles 

foram se afastando, e houve o desgaste do relacionamento. A separação dos dois 

ocorreu quando a ex-mulher decidiu colocá-lo para fora de casa: 

Geraldo: (...) É, tipo uma intimidação comigo, com ela, sabe porque 
eu saí da casa dela, ela praticamente fez um arranjo meu, quando eu 
disse pra você que o dinheiro era quem mais importava pra ela. 
Então, ela fez com que, preparou eu acho que uma armadilha para 
eu poder ir me embora de casa. Então, pronto ela ficou com tudo, eu 
saí sem nada e tudo e tal. 
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De acordo com Geraldo, eles estão separados há oito meses, mas durante 

esse período mantinham contato, encontrando-se algumas vezes. Disse ele que 

tentou retomar o relacionamento, porém a ex-mulher não quis. No entanto, os 

encontros aconteceram, mas chegou um momento em que ele se sentiu 

desconfortável com tal situação:  

Geraldo: Então, ela vinha ligava pra mim, querendo se encontrar e 
tudo mais, a gente continuou saindo, agora só que eu tava me 
sentindo como um objeto, foi, eu deixei de ser o marido dela pra ser 
o objeto de prazer dela? Então, a situação me colocou meio em 
pânico assim, na minha cabeça não tinha mais o que pensar. Então, 
eu resolvi dar um tempo, cai fora, troquei de telefone e tudo e tal. 

 

Depois da situação descrita acima, Geraldo resolveu dar um tempo aos 

encontros, e eles ficaram três meses sem contato. Geraldo disse que, após esse 

período, telefonou para a ex-mulher, pois precisava de alguns documentos que 

tinham ficado com ela. Nessa ligação, a ex-mulher lhe informou que o 

relacionamento deles havia, definitivamente, terminado:  

Geraldo: (...) Aí dei um tempo então, ela se afastou de vez, 
passamos uns três, quatro meses, uns três meses sem se falar, sem 
se comunicar de nada. Então, em certa oportunidade a gente se 
ligou, pela uma precisão, então aí ela já veio com isso, que tinha 
acabado, que tudo, agora só os motivos só ela mesmo sabe né? Eu 
mesmo não sei explicar. Já perguntei pra ela várias vezes, eu digo 
por qual motivo, uma coisa se acaba assim? Não porque não sei, 
não sei, ela nunca sabe, ou não quer assumir, talvez seja uma nova 
paixão, porque eu acho que ela não ama ninguém, uma nova paixão 
ou qualquer outra coisa. 
 

 
Para Geraldo, amor e paixão são sentimentos diferentes. A paixão seria um 

sentimento que dura por um tempo determinado; já o amor é algo que dura para 

sempre. Acreditava que amava sua ex-mulher e não compreendia os motivos que 

levaram “o amor dela acabar”. Assim, para ele, ela nunca o amou, o que sentiu por 

ele foi uma paixão:  

Geraldo: (...) Mas ela disse que não sentia a mesma paixão que 
sentia antes, que o amor tinha acabado. Então, eu disse pra ela 
porque nunca existiu. Porque quem acredita em amor feito as 
mulheres desculpa vocês ... 
Paloma: Hum rum. 
Geraldo: As mulheres se dizem tão sentimental, mas elas não têm 
nada de sentimental. Porque ela diz uma coisa, é feito, eu posso 
falar pela que eu tive, apaixonada pelo cara 12 anos, depois de 12 
anos de convivência dizer que não sente mais amor? Então, é 
porque nunca existiu, a partir, é um amor volúvel, não é feito o do 
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homem, assim eu entendo, porque quando o homem ama, ama 
mesmo, quando a mulher ama só é por prazer, por vaidade, por ter 
aquela pessoa naquele momento, naquele ato. A partir que descarta 
aquela pessoa, ela arranja outro, já é outra paixão, já é outro amor. 
Então, eu não acredito em vários amores não. Pode até ter vários 
amores, porque cada qual é uma situação, mas um amor sentimental 
assim, eu não acho que vale.  
 

 
Nesse sentido, para Geraldo, além de existir uma diferença entre o amor e a 

paixão, existe uma diferença na maneira como homens e mulheres vivenciam 

ambos os sentimentos. Para ele, os homens sentem amor e as mulheres sentem 

paixão, como aconteceu com ele e sua ex-mulher: 

Geraldo: (...) A gente gosta, se apaixona, porque paixão é uma coisa, 
paixão é coisa de momentos passageiras, foi o que disse pra ela, o 
que ela teve durante 12 anos comigo foi paixão, acabou.    
Paloma: Durou um tempo né? 
Geraldo: É. Tanto pode ser de uma semana, de um dia, de ficar, 
como pode ser de muitos outros tempos, de passar muitos anos. Aí o 
que ela sentiu foi paixão, mas amor não. Amor quem sentiu fui eu.  

 

E assim, para Geraldo a paixão é:  
Geraldo: Paixão é uma coisa que envolve, por exemplo, eu conheço 
uma pessoa hoje, me apaixono por ela, pela aquela pessoa que ela é 
comigo. Porque a paixão, quando você entra, por exemplo, no clube, 
você conhece uma pessoa ela olhou pra você, você olhou pra ela, aí 
surgiu aquele clima de paixão, tudo e tal. Aí aquela pessoa tudo que 
você disser vai ser agradável pra pessoa, tudo que a pessoa disser 
vai ser agradável pra você. E dali surge uma paixão. (...) Essa paixão 
pode se acabar, com um tempo,quando você se relaciona, por 
exemplo, se vai morar junto. Aí com o passar do tempo, você vai vê 
que aquela pessoa não tem nada haver, na parte da mulher se tiver 
filho, aí ela se apega os filhos, aí diz eu não deixo este 
relacionamento por causa dos filhos. Se você for vê na maioria das 
mulheres casadas, elas não são felizes, elas sustenta aquilo por 
causa da moral ou dos bons costumes, ela tá ali vivendo com aquele 
homem, mas não tem, a paixão já acabou, e o amor nunca existiu, é 
dessa paixão que eu falo, porque paixão é uma coisa que envolve, 
um tempo limite pra isso não tem, pode passar até 20 anos, mas um 
dia acaba. 
Paloma: E o amor? 
Geraldo: O amor é pra sempre. 

 
 

Segundo Geraldo, o sentimento tem algo de inexplicável. Quando discorreu 

sobre seu interesse pela ex-mulher, colocou esse inexplicável, de como o interesse 

por outra pessoa surge e você não sabe explicar: 

Geraldo: Paloma, é uma coisa inexplicável né? 
Paloma: Uma coisa inexplicável  
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Geraldo: Sentimento a gente não sabe. A gente vê uma pessoa, no 
caso dela, desde do momento que eu a vi, senti aquele frio no 
estômago, senti que era alguma coisa, a gente acha a pessoa bonita,  
pode parecer pra outra a pessoa mais feia do mundo, mas os 
sentimentos das pessoas ninguém pode julgar, cada qual tem um. Aí 
pronto, senti aquele frio, já sabia que era alguma coisa.  

 

Do mesmo modo, trouxe por muitas vezes no seu relato que também não 

conseguia entender os motivos pelos quais o sentimento de sua ex-mulher havia 

terminado: 

Geraldo: (...) Por isso que eu digo a minha, eu só queria dela, que 
ela me dissesse o porque acabou o amor. 

    

Quando questionado sobre os motivos da denúncia de sua ex-mulher, 

Geraldo respondeu que sua ex-mulher alegou se sentir ameaçada por ele, e assim 

veio até a delegacia prestar queixa. Para ele, existem diversos tipos de ameaça, e 

por vezes elas são realizadas em momentos de raiva, sendo feitas tanto por ele 

quanto por ela: 

Geraldo: (..) Então, pronto ela ficou com tudo, eu sai sem nada e 
tudo e tal, depois ela veio dizer, nesses últimos tempos que eu tava 
ameaçando ela, onde partiu dela a ameaça. Eu digo foi ameaça 
contra ameaça, ameaçar a gente já se ameaçou mil e uma vezes, 
até na cama a gente a ameaça uma mulher, e a mulher ameaça um 
homem, e depois termina tudo bem, mas só por motivo, pelos quais 
só ela quem sabe, ela chegou, e veio prestar a queixa e vai querer 
inquérito e tudo, tô nem aí, do jeito que eu falei pro delegado, eu não 
posso falar dela, pelo o que ela tá pretendendo, eu só posso me 
defender, dizer que mesmo que se eu tivesse ameaçado ela, não foi 
a intenção de fazer nenhum mal contra ela, o tipo de ameaça, existe 
de vários termos, a ameaça que eu possa ter dito pra ela, feito ela tá 
falando poderia ser porque ela também ameaçou então, eu só 
retribui. Mas sei que ela não vai fazer nada, e sei que eu não vou 
fazer nada, só é no momento da raiva, da discórdia, da fraqueza, sei 
lá. 

 

Os dois conversaram após a denúncia , mas ela preferiu seguir adiante com o 

processo, por motivos que não foram explicitados por Geraldo. Relatou que o 

relacionamento dos dois sempre foi tranquilo, nunca teve nenhum tipo de agressão 

física e/ou verbal. Os únicos aborrecimentos que tinham estavam relacionados com 

a educação dos filhos dela:  

Paloma: E nesse relacionamento sempre, vocês sempre se deram 
bem, como é que era o relacionamento seu com seu esposa?  
Geraldo: Essa? 
Paloma: É. 
Geraldo: Sempre. 
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Paloma: Sempre? 
Geraldo: Sempre. Nossas divergências, só era por causa dos filhos 
dela, tá entendendo? Só por causa dos filhos, porque os filhos dela 
fazia coisa errada, e ela sempre levando na barriga, não fazia nada, 
nem por onde, nem, não tomava atitudes nunca.   
  

Apesar da denúncia da ex-mulher e da instauração do inquérito policial, 

Geraldo mencionou algumas vezes durante a entrevista o desejo de retomar a 

relação. Entretanto esse desejo não era compartilhado pela ex-mulher.  Acreditava 

que ainda amava a ex-mulher, embora, no momento, estivesse com raiva dela por 

toda a situação na delegacia: 

Geraldo: Então, pronto, porque apesar de tudo que ela tá me 
fazendo, botou inquérito pra mim, eu vou responder em juízo, e tudo, 
mas eu continuo amando ela, tou com raiva dela? Tou. Pretendo 
fazer algo com ela? Não. porque eu não vou fazer algo com quem eu 
gosto (...) Não, ultimamente eu ainda tava apostando minhas fichas 
na pessoa que me denunciou aí, mas a partir desse momento agora, 
ela não quer nada. 
 

Para ele, não existe um relacionamento ideal. O que seria ideal em um 

relacionamento é que nele houvesse respeito: 

Paloma: E assim, o senhor considera que tipo de relacionamento 
ideal? 
Geraldo: Rapaz não existe relacionamento ideal. 
Paloma: Não existe... 
Geraldo: Não existe, não existe. Eu volto pelo aquele mesmo fator. 
Todos nós temos livre arbítrio e somos diferentes, o que importa, o 
relacionamento se puder existir é através do respeito. Me respeite, 
pra poder ser respeitado se os dois se respeitar, eles vivem todo 
tempo. 
 

A entrevista foi finalizada com Geraldo falando de suas insatisfações quanto o 

atendimento na delegacia, que não escutava os homens, e que todos os direitos 

eram para a mulher. Comentou que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada pelas 

mulheres de maneira arbitrária. Em qualquer discussão, as mulheres chegam e 

prestam queixa, e os homens correm o risco de ser presos:  

Geraldo: Todo dia chega aí na delegacia, eu acompanho muitos 
casos, eu vejo muitas notícias, no relacionamento aí tudo acontece, 
onde o relacionamento, hoje eu conversando com os policiais daí, 
eles mesmo tava dizendo, a coisa mais, eles dizendo ali na 
intimidade, os absurdos maiores que existe na vida é nessa 
delegacia da mulher. 95% dos casos que tem aí tudo é coisa 
planejada, tudo é coisa planejada, porque de sentimentos de posse, 
de poder da mulher, porque tem um órgão, porque tem uma lei, 
Maria da Penha onde o que ela falar vai ser aceito, onde a prova que 
ela mostra, as testemunhas que ela mostrar, ela pode pegar uma 
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testemunha no meio da rua, e ela tá certa, não é por aí, tá 
entendendo? (...) Porque a mulher chega aqui traz duas 
testemunhas, bota logo um inquérito, aí eu fico respondendo o 
inquérito em casa, eu tou quietinho no meu canto procurando viver, a 
mulher porque tá com raiva de mim, saudade, se ela me vê com 
outra no meio da rua, ela liga, vem aqui, presta uma queixa, e eu 
desço direto pro Cotel3523e vou preso.  

     

A sensação que tive no momento era que por Geraldo poderíamos ficar 

conversando a tarde inteira, ou, pelo menos, durante aquele tempo em que 

aguardava os trâmites na delegacia. Logo após a entrevista com Geraldo, 

entrevistamos Igor.  

  

“Você acho, que quando você casa, quando padre diz,  o padre ou o pastor seja 
lá o que for, diz oh é por resto da vida, na doença  ou na saúde, na doença, na 
saúde, eu acho que por aí, sou muito, muito da reli gião”: a narrativa de Igor  

 

A entrevista com Igor ocorreu no pátio, sendo realizada após a ouvida do 

casal. Foi, também, uma entrevista longa. Apesar de sua resistência inicial, Igor 

relatou alguns aspectos do relacionamento com sua mulher. Igor tem 55 anos, é 

professor universitário e tem dois filhos do atual casamento. 

É casado há quase 20 anos com a mulher que fez a denúncia. Afirmou que 

teve poucos relacionamentos afetivos-sexuais duradouros, que procurou “aproveitar 

a vida” antes de casar:  

Paloma: Ah, esse foi o único relacionamento que o senhor teve mais 
duradouro? 
Igor: Foi. Esse foi único, até porque eu gostava de uma farrinha né. 
Então, eu deixei pra casar quando tivesse, quando já tivesse 
passado a fase de adolescência. Aí, ainda casei cedo devia ter 
casado com uns 40 (risos). 

 

Igor relatou que o início do casamento foi tranquilo, mas que depois de dez 

anos começaram alguns desentendimentos, dando início a uma crise que continuou 

até o atual momento. Não soube relatar quais os motivos que desencadearam a 

crise no casamento, dizendo que, provavelmente, a falta de tempo para o convívio 

com a família poderia ser uma das causas do desgaste da relação:  

                                                 
 
35 Designação utilizada para definir o Centro de Triagem Abreu e Lima, local para onde são encaminhados os 
homens pegos em flagrante nas situações de violência contra as mulheres. Vale ressaltar que esse centro é um 
serviço vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, atendendo outros tipos de 
crimes, ou seja, não é um serviço específico voltado para as situações de violência contra as mulheres.     
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Paloma: Mas o senhor assim não identifica nada assim no 
relacionamento, nenhum momento que possa ter desencadeado 
essa crise assim, que digamos dos dez anos? 
Igor: Não, não, eu acho que é como eu falei a crise dos três, dos sete 
anos é uma praxe, é uma praxe. Primeira a crise aos três depois aos 
sete, e depois aos dez, é uma espécie de brincadeira. Mas que não 
se vive às mil maravilhas durante dez anos, mas era uma 
convivência tranquila, depois de dez anos não sei porque né? Talvez 
seja o próprio tempo mesmo, a agitação da vida moderna talvez 
distancie, você tem que trabalhar muito pra manter a família, você ter 
é, pouco tempo para tá conversando em casa, se dedicar a família, 
talvez também, isso também contribui.   

 

No entanto, afirmou que um problema financeiro poderia ter agravado os 

problemas por que passava o casamento, já que modificou a sua renda familiar, 

causando mudanças no padrão de vida:  

Paloma: É, o senhor perdeu o emprego e ... 
Igor: Não é hoje, antigamente eu perdi um emprego de, de uma 
renda, que normalmente é o que dava 75%, 80% da minha renda e 
já vinha com problemas, não vinha, aí isso aí foi um agravante como 
diz a história.  
Paloma: Já vinha com problemas, e isso agravou ... 
Igor: Com problemas no nível que, suportável, agravou e tal por mim 
eu até sou né, melhor, procuro não discutir, procuro evitar, mas, 
infelizmente a gente né? Ninguém é de ferro, a gente de carne e 
osso, tem nervos também. 

 

Assim, em quase 20 anos de casado, dez foram marcados por essa crise que, 

para Igor, piorou nos últimos três anos do relacionamento, culminando com a 

denúncia, na delegacia, realizada por sua mulher. Disse que ela desejava a sua 

saída de casa já havia algum tempo e, para ele, ela recorreu à delegacia com esse 

objetivo:    

Paloma: E porque ela fez a denúncia aqui hoje?  
Igor: Aí é, o principal motivo é que ela quer que eu saia de casa. 
Paloma: Porque ela quer que o senhor saia de casa? 
Igor: Aí eu não sei. Isso faz uns três, há quatro anos, primeiro 
começou reclamando de, de da questão financeira, aí eu assumi a 
feira, assumi não, eu digo a partir de hoje, eu não vou dá mais 
dinheiro não, eu mesmo vou fazer a feira, uma coisa que eu não 
gosto de fazer, eu tou fazendo há três anos, aí quando eu fiz isso o 
negócio pipocou, eu tirei o dinheiro da mão dela, talvez tenha sido 
isso, ela trabalha, não precisa desse, desse é, não precisa dessa, 
desse dinheiro meu não, como diz a história sabe? 
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Em toda a entrevista, Igor enfatizou que os problemas financeiros, advindos 

de uma mudança de emprego, foram um agravante importante para todo o problema 

por que estava passando o casamento: 

Igor: Aí aquela história, que você hoje tem muitas variações de, de 
eu também saí do emprego, botei um negócio pra mim, o negócio 
não deu certo, isso talvez também tenha influído, eu baixei meu 
padrão de vida, vim recuperar esse padrão, há, nos últimos dois 
anos, eu tava nesse período que falei, que perdi 80% da renda. Aí 
quer dizer, voltei pro padrão, até que deu uma aliviada, quando eu 
caio de novo, explodiu a bomba como diz a história, acho que foi, 
talvez né, não que tenha sido isso, mas eu acho que isso pode ter 
contribuído fortemente para. Eu estranhei, eu estou boquiaberto com 
o tipo de acusação, com a acusação, e com o tipo de colocação que 
foi feita. 

 

Mostrou-se surpreso com o tipo de acusação feita pela mulher. Disse que a 

acusação não condizia com o comportamento que costuma ter:   

Paloma: Qual é a acusação? 
Igor: É, é, acusado de matar ela, disse que, como é a expressão que 
ela usou, foi que ela não sabia do que eu era capaz. Que eu poderia 
tentar não sei o que, que ela disse aí, que ela ia amanhecer estirada 
o chão. Um vocabulário bem, bem vulgar, como diz a história. Eu 
nunca, nunca, tenho 55 anos de idade, e nunca ameacei ninguém de 
morte, aliás, o que eu matei até hoje barata, mosquito e rato, é o que 
eu matei até hoje. 

 
 

Nesse sentido, afirmou que sua mulher havia mudado muito o comportamento 

tendo se tornado uma pessoa agressiva, tanto com ele como com os filhos. Não 

soube dizer quais as causas dessa mudança, expondo que, talvez, pelas mudanças 

hormonais ocasionadas pela idade, ela tenha se tornado uma pessoa 

“descompensada”. Assim, as discussões se tornaram recorrentes no casamento, 

tanto por motivos financeiros, como em relação aos filhos:   

Igor: O pior, o que mais me constrange, é que, é tudo bem que ela 
tá querendo que eu saia de casa, e aquela pessoa que ultimamente 
tá meio descompensada, então, eu tenho medo de meus filhos, eu 
tenho dois filhos um de 15 anos, e uma menina com 12, e a mulher 
discute comigo, a mulher me chama de cabra safado, em três anos, 
uma vez por ano, três vezes, estar aí a postura dela, no telefone 
tava discutindo não sei com quem, discute no trabalho, discute no 
trânsito. 

 
 

Para ele, a mulher é uma pessoa muito “brava” e sempre provocava as 

discussões entre eles, já que disse ter um comportamento apaziguador, que evitava 
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as discussões. As discussões aconteciam na frente dos filhos, e nelas a mulher o 

desacatava, sendo que em nenhum desses momentos, ele a agrediu fisicamente:  

Igor: Não, não alías a discussão eu sempre procuro evitar, porque 
não adianta, quanto mais você discute, termina, passou de duas ou 
três batidas, o negócio fica lá, aí não adianta, não garante nada, mas 
também não pode se calar o tempo todo. A gente cala, cala, mas um 
dia tem que estourar, se não, a gente não é um saco, tem que um 
dia jogar pra fora, você como psicóloga sabe que a gente tem que 
também desabafar um pouco, não esculhambar os outros, mas 
desabafar sabe, não pode ser por aí (...) Porque se teve testemunha 
de discussão, era os meninos dentro de casa, infelizmente era na 
frente dos meninos, aquela história, como a discussão era na frente 
dos meninos, talvez ela queria que eu batesse nela, eu acho que ela 
queria isso, como não conseguiu me tirar do sério esse tempo 
todinho, aí achou de, o que eu disse para ela foi: Você pare de tá me 
desacatando, ela eu não tenho medo de você não, isso eu digo toda 
a hora a ela: Pare de ficar me desacatando, se você pensa que pode 
comigo, você não pode (risos).  
  

Todavia, afirmou que nem sempre a mulher fora assim. Escolheu-a para 

casar, justamente, pela sua educação, maneira de se comportar, de se expressar, 

de se vestir, pois valoriza esses atributos em uma mulher. A sua os tinha, quando 

casaram, sendo tais atributos importantes para a continuidade do relacionamento, 

pois acredita que “o casamento é para a vida toda”: 

Igor: Ah, eu gosto muito das pessoas a beleza interior, na época ela 
aparentou isso, e tinha infelizmente com o tempo perdeu, não sei, 
posso até ter sido culpado, posso até ter contribuído pra isso né, mas 
é, se foi, foi involuntário,  
Jullyane: Como é assim essa beleza interior? 
Igor: É educação, cuidado com as crianças, é o comportamento das 
pessoas, maneira de vestir, maneira de se expressar, uma coisa que 
a gente observa nas pessoas, principalmente, na mulher quando 
você quer casar, porque você vai ter uma convivência é (...) pelo 
menos, a priori por resto da vida. 
Paloma: É como seria essa mulher assim pra casar, como é que ela 
se vestia que você tá falando algumas coisas, como é esse ideal de 
mulher pra casar? 
Igor: Ela tinha uma postura de, como é que se diz ... não andava se 
expondo não é, hoje em dia é até ao contrário, que a mulher que não 
se expõe não arruma namorado (riso), mas naquela época assim, há 
20 anos atrás ainda tinha, ainda prevalecia isso aí, que hoje ainda 
prevalece em alguns pontos. Então, tinha mulher que se vestia, não 
que andasse como é que se diz, com uma manga comprida na mão, 
e cobrindo os pés não, mas não tinha aquelas roupas escandalosas, 
isso é um ponto de observação que eu fiz na época e como, se eu 
fosse casar hoje, eu também faria. 
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Igor disse ser uma pessoa conservadora, que acredita na família e no 

casamento. Por isso permaneceu casado, apesar da crise de dez anos do seu 

relacionamento:  

Igor: (...) Sou muito conservador, acho que o casamento vai acabar, 
nas últimas, mas aí chegou as últimas. 
Paloma: O senhor falou, realmente, que é conservador, conservador 
como assim? 
Igor: Você acho, que quando você casa, quando padre diz, o padre 
ou o pastor seja lá o que for, diz oh é por resto da vida, na doença ou 
na saúde, na doença, na saúde, eu acho que por aí, sou muito, muito 
da religião.  
Paloma: Ah certo, o senhor acha que casamento é pra vida toda? 
Igor: Deveria ser, infelizmente nós estamos vivendo o que estamos 
vivendo, um momento difícil no convívio. 
 
 

Assim, apesar de não querer a separação, Igor não vislumbrou uma possível 

convivência com sua mulher após a denúncia. De acordo com ele, não pode mais 

conviver com uma pessoa que é sua “inimiga”:   

Paloma: E pro senhor agora, o senhor pretende fazer o que, com o 
relacionamento? 
Igor: Eu vou aguardar isso aí. Infelizmente, depois de uma dessa aí 
eu não posso tá com uma pessoa, que eu estou com uma inimiga 
dentro de casa, não vou morar com essa inimiga. Até hoje pensei, 
achei que fosse a pessoa que quisesse, que não fosse minha 
inimiga, mas é minha inimiga. Chegar numa delegacia mentir e ainda 
trazer testemunhas. Quer dizer testemunhas, também, mentirosas, 
porque se vier confirmar tudo o que ela disse aí, tudo que ela falou 
aí, só tem uma verdade que vai pra mais de dez de anos que se tem 
esta história, a única verdade que tem, é o começo da história, o 
resto tudo é mentira, que eu agrido ela com as palavras de baixo 
calão pelo contrário, raramente, eu uso palavra de baixo calão, 
porque é de mim mesmo. 

 

A única preocupação de Igor com relação à separação, é quanto à integridade 

física e psíquica dos seus filhos. Planeja ele conseguir a guarda dos mesmos, pois, 

segundo ele a mulher não tem condições de criá-los:  

Igor: Quando ela bate nos meninos, bate pesado. E como é que se 
diz, aquela história, não tenho confiança, de os meninos ficar com 
ela. Não que ela seja uma megera, pelas atitudes, pelas reações que 
ela tá tendo ultimamente, pode ser até comigo, pode ser até comigo 
só, tá com ódio de mim, com raiva de mim, alguma coisa. 
Jullyane: Mas com seus filhos não é assim? 
Igor: Bate nos meninos, a menina, eu tava na sala com a menina 
conversando ela deu um grito, chamou o nome da menina lá da 
cozinha, a menina se tremeu toda, a menina não respeita, a menina 
tem medo dela.  
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Como já foi dito por Igor, o casamento vinha sendo marcado por uma crise 

contínua nos últimos dez anos. Argumentou não saber direito dos motivos, mas que 

pode ter uma responsabilidade no desencadeamento da crise. Para ele, no 

relacionamento afetivo-sexual tem de existir amor, e esse amor foi se deteriorando 

com o tempo, no seu casamento:  

Igor: Bem, eu acho que, no casal tem que existir o amor, existir a 
compreensão, isso aí existia, depois começou a se desgastar, não 
sei, é como eu falei antes, posso, eu posso ter minha parcela de 
culpa, devo ter, certo? Mas dizer o que é, o que foi em si, não sei, 
não vou poder ajudar muito nessa pesquisa não (risos). 

 

Quando questionado sobre o que seria para ele um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Igor afirmou que no relacionamento deveria existir respeito. Disse 

conhecer alguns relacionamentos na sua família que têm esse respeito:  

Igor: O ideal é que duas pessoas se respeitem, combine as coisas, 
não é isso? Primeiro lugar se respeitar, eu acho que é muito 
importante você respeitar o seu, o seu, né nem é o parceiro, e o 
companheiro não, até as pessoas, toda e qualquer pessoa deve 
respeitar, e quer dizer respeitar as diferenças, e você tem que 
aprender a conviver com as individualidades. A gente, tem a questão 
que excede, excede, mas chega um ponto que você tem aquela sua 
base que você não excede mais. Mas eu acho que quando chega na  
base, eu acho que você deve tá bem, com uma idade bem 
avançada, já se tolera como diz a história (risos) 
Paloma: E o senhor conhece algum relacionamento assim, com esse 
respeito que o senhor tá falando? 
Igor: Eu conheço vários, pelo menos na minha família, eu só tenho o 
que, eu só tenho um irmão separado somente. Separado não, que 
ele nem chegou a casar, teve um relacionamento com uma menina, 
cada um na sua casa, teve um filho, e não casou. Ah não, tem um 
separado, tem um separado, que é de Vitória, só tenho um separado. 
Minhas irmãs todas elas, todas elas casadas, vivem tranquilamente 
com seus maridos, tranquilamente quer dizer, deve ter sua briga pra 
lá, mas ninguém sabe.    
  

Finalizou a entrevista, falando de sua insatisfação com o atendimento na 

delegacia. Assim como Geraldo, Igor reclamou do atendimento ali dispensado aos 

homens. Disse desconhecer a Lei Maria da Penha, tendo tido o seu primeiro contato 

com ela na delegacia:  

Igor: Não conheço a lei em si. 
Paloma: Não conhece não. 
Igor: Tô conhecendo hoje, quer dizer eu não gostei da posição da 
delegacia, não sei até agora, o primeiro contato que eu tive, é você 
não tem direito a nada. Você fica calado, se for mentira ou verdade é 
o que vale, acho que não é por aí (...) Mas nossa função aqui é 
defender a integridade, tudo bem, agora só que tem que ouvi eu não 
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posso ser punido em cima de uma mentira, então minha verdade é 
essa, acho que não é por ai, eu não conheço a lei, mas toda lei tem 
que ter a punição, claro que tem que ter, mas duas pessoas, isso é 
uma questão de lei, é contraditório, você não pode chegar aqui olha 
você me roubou, sem provar nada, você vai prender o cara, porque 
eu disse que o cara me roubou. Eu tenho raiva da pessoa, fulano me 
roubou, fulano fez isso. Infelizmente, eu acho que não sei, até agora 
não posso falar mal, discutir, foi o primeiro contato que eu tive, e a 
primeira reação. Ameaçaram até o cidadão ali, não sei o nome dele: 
Aqui dentro não pode falar nada. (risos).   

 

     Após as duas entrevistas, relatadas acima, eu e Jullyane estávamos 

cansadas. Voltamos para a delegacia e não havia homens aguardando na 

permanência. Subimos. Havia dois homens, mas, como estávamos cansadas, 

optamos por não abordá-los. Quando descemos, observei que existia um homem 

dentro de uma sala, cuja porta estava entreaberta. Perguntei ao policial da 

permanência de quem se tratava, porém ele nada soube informar.  

  Assim, fomos despedir-nos do comissário, e ele nos informou quem era o 

homem que estava na sala com a porta entreaberta. Perguntou se gostaríamos de 

entrevistá-lo. Fomos entrevistar Samuel na sala de investigação. Samuel mostrou-se 

resistente a participar da pesquisa. Inicialmente, não quis assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido, pois o seu advogado dissera que não era para ele 

assinar nada na delegacia.  

  Depois de uma conversa, Samuel assinou o termo e concordou em participar 

da pesquisa. A entrevista com Samuel foi interrompida diversas vezes, devido a 

entrada e à saída de policias. Percebemos que a sala de investigação não era o 

melhor lugar para a realização das entrevistas.   

 

“O uso da droga, e o sofrimento que ela também tá f azendo pra mim. Ela que tá 
fazendo eu sofrer também, me abandonou”: a narrativ a de Samuel  
 

  A entrevista com Samuel aconteceu na sala de investigação, antes da ouvida. 

Foi uma entrevista longa e cansativa. Samuel teve uma fala muito vitimizadora, e foi 

difícil acompanhar sua sincronia temporal. Demonstrou muito sofrimento com a 

situação por ele vivida e chorou muitas vezes no decorrer da entrevista.   

  Samuel tem 35 anos, duas filhas e no momento da entrevista encontrava-se 

desempregado. É ainda oficialmente casado com a mulher que realizou a denúncia. 

Foram casados durante 16 anos. No momento da entrevista, encontravam-se 
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separados, e Samuel estava morando na casa dos pais. Relatou que teve muitos 

relacionamentos afetivos-sexuais, e dentre esses o de que mais gostou foi o 

casamento:    

Samuel: O que eu gostei mais, foi que eu teve vários, vários assim, 
com outras mulheres, mas o que eu gostei mais foi da minha esposa. 

 
 
  Quando casaram, a mulher tinha uma filha de outro relacionamento afetivo-

sexual, a qual foi criada por Samuel. A outra filha de Samuel era de um 

relacionamento extraconjugal que ele tinha tido. Relatou que o início do casamento 

foi bom, que eles se divertiam:  

Paloma: Oh Samuel você pode falar pra gente um pouquinho desse 
relacionamento seu com sua esposa, de como foi o início? 
Samuel: O início foi muito bom. Era maravilhoso, a gente se 
conheceu na frente do Derby, como eu disse. A gente saía, brincava, 
cuidava da filha dela, o que faltava eu mandava pra ela. 
  

Disse que o interesse pela sua mulher veio pelo “gosto” dele. Relatou que no 

relacionamento existiam carinho e diversão, trazendo esses aspectos como sendo 

positivos para um relacionamento afetivo-sexual:  

Paloma: E porque assim, você consegue lembrar, vê, porque sua 
esposa te chamou, porque você gostou mais dela assim, porque 
você se envolveu mais com ela? 
Samuel: Foi, é o gosto mesmo. A mulher que eu gostei mesmo foi 
ela mesmo (...) o que fez eu gostar foi que quando a gente ficava 
junto era abraço, beijo, pegava o dinheiro, saía. Fiquei assim, fui 
ficava na casa dela, a gente ficava junto, a casa tava em construção 
ainda, deixava a menina dela na casa de minha mãe. 

 

Assim, Samuel afirmou que esse período de diversão e carinho durou até os 

14 anos de casamento, e que depois foi “abandonado” pela esposa. De acordo com 

ele, por ter perdido o emprego, e, também, por ter sido preso, a mulher o 

“abandonou”:  

Paloma: Voltando só um pouco, Samuel, pra, o relacionamento, você 
disse que teve um início foi bom, que vocês saíam, brincavam, durou 
quanto tempo mais ou menos este início bom? 
Samuel: Durou 13, 14 anos. Bastante. 
Paloma: Bastante tempo né? 
Samuel: Bastante tempo. 
Paloma: E durante esse tempo ... 
Samuel: E foi quando eu saí do emprego, daí eu fui abandonado. 
(...) 
Paloma: E aí você foi preso, aí depois que você foi preso você falou 
que ... 
Samuel: Ela me deu as costas.  
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Samuel foi preso em 2006, passando seis meses na prisão. Disse que foi 

preso injustamente, confundido com um ladrão. O período passado na prisão foi 

decisivo para as mudanças que ocorreram no seu casamento. De acordo com ele, 

na prisão começou a utilizar outros tipos de drogas, tornando-se viciado em crack: 

Samuel: (...) Aí quando eu tava lá no Cotel, depois disso eu não 
usava tanta droga, eu só usava maconha, aí depois disso eu me 
derrotei (...).     
Paloma: Começou a utilizar outros tipos de droga ... 
Samuel: Outros tipos de droga. 
Paloma: E aí o relacionamento desandou ... 
Samuel: Desandou ... 
Paloma: Podemos dizer isso... 
Samuel: Foi. 

 

Além disso, relatou que durante o período em que esteve preso a mulher 

tentou traí-lo com seu irmão. Samuel demonstrou também muito sofrimento por 

causa dessa situação. Ao longo da entrevista, falou algumas vezes dessa tentativa 

de traição da mulher:  

Samuel: (...) Porque meu pai tava aqui sentado com ela, meu irmão 
tava na frente, ela saiu da cadeira, e começou a alisar meu irmão, 
incomodando meu irmão, aí meu irmão me disse tudinho que ela 
queria ter relação com meu irmão, quando meu irmão não quis, ter 
relação com ela, querendo ele dizer a mim que não me traiu.     

 

Assim, localizou todo o seu sofrimento a partir do vício, da tentativa de traição 

de sua mulher e por se sentir abandonado por ela: 

Samuel: O uso da droga, e o sofrimento que ela também tá fazendo 
pra mim. Ela que tá fazendo eu sofrer também, me abandonou. 
Paloma: Te abandonou e teve a traição que ela ... 
Samuel: A traição com meu irmão, que ia ter a traição, mas meu 
irmão pegou e não quis, disse que não queria ela nem pintada a 
ouro. 

 

Todavia, em um momento da entrevista Samuel disse que sua relação com a 

mulher não foi marcada somente por diversão e carinho: 

Jullyane: E de uns três anos pra cá Samuel, você falou que perdeu o 
trabalho, que não tava trabalhando, falou que ela lhe abandonou, 
mas como é que era, como que vocês, tipo assim como era o 
relacionamento de vocês, como era o tratamento de vocês? 
Samuel: O tratamento meu, o tratamento dela pra mim era tudo que 
ela comprava passava na cara né? 
Jullyane: Como assim? 
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Samuel: Assim, eu comia um pão, uns negócios, eu dormia um 
pouco mais, aí ela dizia porque tu não se acorda e vai procurar um 
emprego, vai correr atrás de alguma coisa.   
Jullyane: Tô entendendo.  
Samuel: Passando sempre na minha, na minha cara. 

 

Quando questionado sobre a denúncia, Samuel não soube precisar os 

motivos que levaram a mulher a realizá-la. Relatou que poderia ser por causa da 

separação, pelo desejo da mulher de se separar dele, ou por um problema que 

tiveram relacionado com o celular da filha. Samuel pegou o celular de sua filha, a fim 

de trocá-lo por droga. Já é a segunda vez que sua mulher presta queixa contra ele:   

Paloma: Ah! O senhor não sabe o porquê da denúncia?  
Samuel: Não sei a denúncia não. 
Jullyane: Não sabe não qual é? 
Samuel: Não sei. Vou saber agora. 
Jullyane: É a primeira vez que o senhor tá vindo aqui? 
Samuel: Não, a segunda. 
Jullyane: Da outra vez eu sei que você veio ... 
Samuel: Ah, outra foi. 
Jullyane: O que foi que aconteceu da outra vez? 
Samuel: A outra ela deu queixa. 
Jullyane: Ela deu queixa de quê? 
Samuel: Pra a gente se separar, aí eu não quis não, aí a gente ficou 
junto de novo. 
Jullyane: Mas ela veio aqui pra dar queixa de quê? Porque assim a 
pessoa vem dar queixa de algum motivo né? O que foi que 
aconteceu da outra vez? 
Samuel: Porque da outra ela pensou que eu tinha roubado o celular, 
mas não foi eu, o celular tava debaixo da cama, ela achou. 
Jullyane: Tou entendendo. 
Samuel: Aí, essa agora foi eu que peguei, eu disse até o delegado, 
esse foi eu que peguei. 

 
 

Para ele, a situação poderia ter sido resolvida de outra forma, pois não 

precisava a mulher buscar os serviços da delegacia:  

Samuel: Não podia resolver tudo internamente, me internava, eu 
fazia tratamento, ficando comigo. Eu não fiquei com ela, arrisquei a 
minha vida, pra viver com ela. Arriscado a morrer tudinho, trabalhava 
de madrugada, de duas horas da manhã saia todo dia, de domingo a 
domingo eu saía de duas horas da manhã pra trabalhar, pra entregar 
jornal.  
 

Samuel disse que, ao longo do casamento, nunca agrediu fisicamente a 

mulher. Existiram discussões, nas quais a mulher o agredia fisicamente, porém ele 

se retirava da situação para evitar agressões físicas mútuas: 

Paloma: Ah, não teve nenhuma agressão assim? 
Samuel: Não teve não, pode perguntar a ela. 
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Jullyane: Vocês não discutiram, brigaram? 
Samuel: Não discute, a gente discute, mas quando ela começa a 
discutir, ela bate em mim, eu vou me embora, eu não dou nela não.   
Jullyane: Mas você briga com ela, fala alguma coisa? 
Samuel: Falo. 
Jullyane: Fala?  Vocês discutem muito? 
Samuel: Muito, muitos palavrões. 

 

Assim, Samuel afirmou que nunca tinha agredido fisicamente a mulher, e que, 

apesar de tudo que aconteceu, gostaria da reconciliação. Disse que ainda gosta da 

mulher:   

Paloma: Você quer falar mais alguma coisa Samuel? 
Samuel: Queria falar que eu amo ela ainda ... 
Paloma: Que você ama ela ainda ... 
Samuel: Que gostaria de me tratar pra ficar junto com ela de novo. 
Não sei se foi mentira ou verdade do meu irmão, que isso passa né? 
(...) Mas é isso mesmo, queria voltar pra ela, queria pedir desculpas 
a ela, que eu errei muitas vezes, se ela pudesse me perdoar, me 
perdoasse, pedir primeiro a Deus, que Deus me perdoe. Eu queria 
voltar pra ela. Meu irmão acha ela uma porcaria sabe? Mas eu acho 
ela, pra mim bonita, tudo, ela pode ser feia o que for, mas o que 
importa é o coração, o que eu sinto por ela, sabe? (Choro ao longo 
da fala). 

 

Contudo, colocou que sua mulher não gosta mais dele por causa do seu vício, 

e que exige coisas que no momento ele não pode dar:  

Samuel: (...) Tou desempregado, não tenho nada pra trabalhar. 
Quero um homem que me dê dinheiro, homem que trabalhe, homem 
que me dê alguma ajuda. E eu não tenho emprego agora, como é 
que vou ajudar? Eu vou roubar é? Pra ajudar a ela? Eu quero morrer 
e não ter emprego mais. Aí é melhor se separar (...) mas acho que 
não adianta mais não, acho que ela agora não me quer mais não” 
(Choro) (...) Tem bastante. Eu acho que ela ainda gosta de mim, 
agora só por causa dessa droga que (choro). 

 

Quando questionado sobre o que seria um relacionamento afetivo-sexual ideal, 

Samuel disse que nele deveriam existir compreensão e ajuda relacionadas ao vício 

em drogas: 

Samuel: Eu acho que se tem que compreender, que esse vício não é 
fácil de sair. Ela podia me ajudar, e a gente podia viver junto até nós, 
quando Deus querer levar a gente né? Permitir levar a gente né? 

 

A entrevista foi finalizada com Samuel falando acerca de suas insatisfações 

com o atendimento na delegacia. Após essa entrevista, fomos embora da delegacia: 

Samuel: Dá dor no, dá dor no coração ser tratado numa delegacia 
por umas pessoas que só ouve as mulheres, só fala com as 
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mulheres direito, com os homens não quer falar direito, não existe 
um negócio desse. Se eu tivesse um advogado, eu não era nem 
tratado assim, era mais bem recebido né? Ela veio com advogado, 
foi bem recebida, (...) E eu tou achando que a delegacia aqui não tá 
dando direito a mim também.  
Jullyane: Dá direito a quem? 
Samuel: Eu acho que a delegacia só dá direito a ela, porque era pra 
eu ficar esperando ali, na espera. Me deixou ali a portas fechada, 
porque né de porta fechada? Se tá certo eu não sei, não posso dizer 
né?  
Jullyane: Claro, fique à vontade. 
Samuel: Você chegar aqui ser agredido, posso ser condenado, acho 
que tá errado né?  Mas não fale nada com ninguém não porque ...  
Jullyane: Não, fique tranquilo. 
Samuel: (choro), Não tenho direito, não quero viver mais, ficar 
prisioneiro aí dentro, parece um animal aí dentro, chegar ao ponto, 
chegar ao ponto... (choro) 
 

 

5.1.3 Impossibilidades da pesquisadora  

 

  Voltei à delegacia no dia 16 de maio, era uma sexta-feira, à tarde. Foi um dia 

particularmente movimentado e confuso. Como de costume, perguntei ao policial da 

permanência sobre o comissário e as delegadas. Ele informou que o comissário e a 

delegada titular não se encontravam. Assim, expliquei-lhe sobre a pesquisa e fiquei 

observando a movimentação.  

  Na permanência, estavam dois homens que esperavam  atendimento.  Fui até 

eles. Um era acompanhante, e outro não quis participar da pesquisa. Então, fiquei 

na porta de entrada da delegacia observando. Pela primeira vez havia a presença de 

dois policiais militares. Um deles veio me perguntar se estava na delegacia para 

fazer denúncia. Informei que estava realizando uma pesquisa. Ele começou a falar 

como era complicada a questão da violência conjugal, que as pessoas, atualmente, 

não se casam “mais por amor”, que a delegacia vivia cheia, que as mulheres casam 

“com qualquer homem”. Ele me deu até um conselho, que antes de casar eu deveria 

ver a ficha “do cara” na delegacia, e, se minha família não gostasse da minha 

escolha, já sabia que o relacionamento não daria certo. 

  Esses dois policiais militares estavam acompanhando uma mulher que fora 

ameaçada de morte pelo marido. De acordo com o policial com quem conversei, o 

marido foi pego em flagrante, por eles, perseguindo a mulher na rua com um 

cassetete, ameaçando-a de morte. Eles prenderam o homem (Bruno), e a mulher 

estava oficializando a queixa. Informaram ainda que Bruno iria direto para a prisão, 
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pois fora pego em flagrante, e era a segunda vez que ele fazia esse tipo de ameaça 

à mulher, além de agredi-la fisicamente. Bruno estava preso na cela da delegacia, 

esperando ser ouvido, para depois ser encaminhado à prisão. 

  Logo em seguida, fui pedir autorização à delegada adjunta para entrevistar 

Bruno. Ela permitiu. Falei com o policial responsável e ele me  informou que o preso 

parecia “não bater bem da cabeça”, mentiu e ficava falando coisas sem nexo. 

Mesmo assim, quis fazer a entrevista. 

  Fui conversar na cela com Bruno. O lugar estava com um odor desagradável 

e tinha aspecto de sujo. O policial ficou esperando ao meu lado, ouvindo a conversa. 

Perguntei a Bruno se ele gostaria de conversar, ele disse que sim, “que com uma 

mulher bonita ele conversava”. Pela primeira vez, fiquei constrangida com um 

homem que abordei, vi-me impossibilitada de conversar. Bruno, também, ficou 

especulando coisas sobre minha vida e sobre minha família, que me fizeram desistir 

da entrevista.  

  Além disso, teria de entrevistá-lo na presença do policial, já que Bruno não 

poderia sair da cela, pois na delegacia estavam apenas dois policiais e, de acordo 

com o policial, não seria seguro retirá-lo daquele local. Então, agradeci a Bruno sua 

disponibilidade.  

  Voltei à permanência e perguntei a um homem denunciado se queria ser 

entrevistado. Ele concordou, mas seu pai, que o acompanhava, o interrompeu 

dizendo que ele não estava em “plena consciência”, estava “perturbado”, e que a 

entrevista sairia melhor se ele estivesse mais calmo. Então, não aconteceu.  

  Fui até outro homem que aguardava no pátio. Ele estava acompanhando uma 

mulher, mas deu sua opinião sobre minha pesquisa. Disse que os homens mentiriam 

para mim sobre os seus relacionamentos afetivos-sexuais, sobre a situação de 

violência, que tentariam se defender de qualquer forma.  

  Nesse dia, os policiais foram receptivos, tentaram ajudar-me, mas não realizei 

entrevistas. Fiquei observando a delegacia, sua movimentação. Foi um dia peculiar. 

Havia uma movimentação intensa, e o funcionamento estava confuso.  A 

permanência ficava sem policiais, as pessoas entravam e saíam, sem ser 

interpeladas por algum policial, como era de costume. Os homens denunciados 

estavam próximos das mulheres, e um chegou até a perguntar para uma mulher por 

que ela fizera a denúncia, constrangendo-a. No final, despedir-me dos policiais, 

esperando que no dia seguinte conseguiria realizar mais entrevistas.  
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  No outro dia em que fui à delegacia, mais uma vez tive a companhia de 

Jullyane. Era uma terça-feira, pela manhã, a delegacia estava pouco movimentada. 

Falamos com o policial da permanência sobre a pesquisa, pois nós já o 

conhecíamos, mas ele não nos reconheceu.  Assim, explicamos a pesquisa e 

ficamos procurando algum homem na permanência. Não havia homens denunciados 

por violência conjugal, apenas alguns que acompanhavam mulheres.  

  Fomos até o corredor onde se encontram as cadeiras para as mulheres 

esperarem pelo atendimento do comissário. Chamou nossa atenção o fato de haver 

um homem denunciado aguardando nas cadeiras junto com as mulheres, já que o 

procedimento não era esse. Enfim, fomos até ele e nos apresentamos. Ele 

concordou em participar da pesquisa.  

 

“Foi, uma coisa que, é porque eu queria arrumar uma  pessoa que ela tomasse 
conta de mim, e eu tomasse conta dela”: a narrativa  de Jaime  
 

  A entrevista com Jaime ocorreu no pátio em frente à delegacia. Foi realizada 

antes da ouvida do comissário. Ao longo da entrevista, Jaime demonstrou 

resistência em falar sobre seus relacionamentos afetivos-sexuais. Assim, a 

entrevista transcorreu sem interrupções. 

  Jaime tem 38 anos, quatro filhos e trabalha como almoxarife. Considera-se 

solteiro, apesar de conviver, há dois anos com uma mulher.  A denúncia na 

delegacia foi realizada pela sua ex-mulher, com qual foi casado durante 15 anos e 

com quem teve três filhos.  

  De acordo com Jaime, sua ex-mulher tem problemas com o uso de bebidas 

alcoólicas. Relatou que ela saía muitas vezes e deixava os filhos pequenos sozinhos 

dentro de casa. Um dia em que foi até à casa dela, encontrou-a já pela manhã 

alcoolizada, e, de acordo com ele, a ex-mulher o agrediu. Nesse momento, não 

soube explicar como, mas o celular dela quebrou, e achava que por isso ela tinha 

feito a denúncia na delegacia: 

Jullyane: São seus filhos? 
Jaime: É, são meus filhos. Aí ela deixa tudo dentro de casa, e sai né. 
Aí foi quando eu cheguei, eu tava dentro de casa, eu tinha chegado 
de manhã pra pegar um negócio de meu menino, então, ela já tava 
alcoolizada, bêbada, aí começou me espancar, eu digo não, para 
bater em mim, eu também não fiz nada com ela.  Aí foi que ela tava 
com o aparelho celular, aí eu não sei se no momento que eu peguei, 
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ele caiu no chão, quebrou o celular. Aí ela pegou e veio aqui me 
denunciar, só isso. 

 

Jaime disse que, dentre os relacionamentos afetivos-sexuais que teve, o 

casamento com sua ex-mulher foi o de que mais gostou. Há seis anos estão 

separados, Jaime afirmou que a separação aconteceu porque ela resolveu “deixar 

ele”, não sabendo as causas que motivaram essa atitude da ex-mulher. Segundo 

ele, o início do relacionamento com ela foi bom, e as discussões e brigas só 

aconteceram após a separação:  

Jullyane: Você tava com ela durante 15 anos, e como é que era no 
início, este relacionamento? 
Jaime: Ah! Antigamente era bom, não tinha aperreio, não tinha briga, 
não tinha nada, mas depois que ela me deixou, aí pronto viu né? Eu 
acho que mudou né, o relacionamento entre eu e ela, não era como 
a convivência que era, ela até hoje. 
Jullyane: Porque foi que ela deixou você? 
Jaime: Aí nenhum motivo eu não sei, eu não sei, se foi, antigamente 
não tinha menino, e agora tem, eu não sei se foi muitos filhos, se ... 
Paloma: Tem quanto tempo que você tá separado dela? 
Jaime: Seis anos. 

 

Depois da separação os contatos que Jaime teve com a ex-mulher ocorreram 

por causa dos filhos. Durante esse período, não houve nenhuma reaproximação do 

casal, apenas se encontravam quando Jaime ia visitar os filhos: 

Paloma: E vocês não tiveram mais nada depois da separação? 
Jaime: Não. Nada. Com ela não tive mais nem, só assim, falo com 
meus filhos quando vou pra lá, encontro com ela, converso com ela 
assim, mas pra morar... 
Jullyane: Você vai muito lá? 
Jaime: Olhe quase assim, quase três vezes na semana, porque tem 
meus meninos, porque eu tenho que vê como é que tá primeiro meus 
meninos, meus filhos. 

 

De acordo com ele, após a separação a ex-mulher mudou, tornou-se uma 

pessoa agressiva. As discussões e brigas, que durante o casamento não existiram 

tornaram-se frequentes.  Segundo Jaime, depois da separação, a ex-mulher não 

aceitava que ele se envolvesse com outras mulheres:  

Paloma: E durante esses 15 anos ela se mostrou agressiva? Né, 
porque o senhor tá falando que ela é muito agressiva agora... 
Jaime: Ah de lá, depois, depois, quando eu vivia com ela não, nunca 
tive, nunca chegou a esse nível de ela me agredir, nunca chegou a 
esse de nível dela me agredir, nunca chegou a esse nível d’eu tá 
discutindo com ela, mas depois de seis anos pra cá, depois de um 
ano, a coisa mudou, completamente diferente, ela é um pessoa 
muito, ela não pode me vê. Assim, no caso, que eu sou livre, se ela 
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me encontra no, assim, no bar bebendo, ela endoida. Aí pronto, diz 
logo que tou com mulher, eu digo eu tenho nada mais haver com 
você, mas ela é um tipo da pessoa que, eu não sei se ainda tem, eu 
mesmo, eu acho que, por mim eu não quero mais, no caso. Eu acho 
que um tipo de um ciúmes que ela tem ainda, de alguma coisa. 

 

Jaime afirmou algumas vezes que o casamento com a ex-mulher foi muito 

bom. Afirmou que fora um relacionamento sem aborrecimentos, porém não discorreu 

muito sobre esse assunto:  

Jaime: Ah porque, ela antigamente era uma pessoa legal. Aí pronto. 
Paloma: Uma pessoa legal ... 
Jaime: Mas agora mudou (risos), não tá como era mais. Aí, aí pronto.  
Jullyane: O quê que era legal assim pra vc?  
Jaime: É não via com confusão, não vivia com intrigas, não vivia com 
ciúmes, não via com nada, era só...  
Jullyane: E o que tinha de bom? 
Jaime: Ah, muitas coisas né (risos) 
Jullyane: O senhor é quem sabe ... 
Jaime: Ah se eu for falar nem adianta né, não gosto nem, aí pronto, 
já faz tempo já, quero que ela fique pra lá e eu pra cá 
Jullyane: Porque não adianta falar? 
Jaime: Porque eu não quero falar. 

 

De acordo com ele, o casamento aconteceu porque ele queria ter uma pessoa 

que cuidasse dele. Foi por isso que, se casou com a ex-mulher: 

Jaime: Eu acho que foi muito modo de minha, como é, eu era 
sozinho,eu não tive, fui uma pessoa criada com pai, perdi minha mãe 
logo cedo, aí foi o que fez eu conviver com ela.  
Paloma: Foi isso. 
Jaime: Foi, uma coisa que, é porque eu queria arrumar uma pessoa  
que ela tomasse conta de mim, e eu tomasse conta dela. Aí 
aconteceu. Aí pronto, durante 15 anos. Aí pronto. 

 
O mesmo motivo levou Jaime ao seu segundo casamento: 

Paloma: E essa pessoa que o senhor tá agora, o senhor resolveu 
casar porque assim? 
Jaime: É porque, eu não ia ficar sozinho né? 
Paloma: Hãn, hãn. 
Jaime: Aí pronto. Eu arrumei e pronto.  

  

Quando questionado sobre o que seria para ele um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Jaime disse que o que teve com sua ex-mulher era o seu ideal de 

relacionamento. Todavia, não vislumbrou uma reconciliação, já que disse não gostar 

mais dela, e também por estar envolvido com outra pessoa:  

Paloma: Não mais assim, eu digo assim, tirando o seu 
relacionamento com sua ex-esposa, agora você encontra uma 
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pessoa que tipo de relacionamento o senhor gostaria de ter com 
essa pessoa? 
Jaime: Gostaria que tivesse o mesmo com ela.  
Paloma: O que? 
Jaime: Assim, quase igual com ela.  
Paloma: Ah quase igual com ela ... 
Jaime: É porque, praticamente já tem, mas não é tanto assim. 

 

Afirmou, então, que gostaria que seu atual relacionamento afetivo-sexual, 

Jaime convive há dois anos com uma mulher, também fosse permeado por carinho e 

respeito: 

Jullyane: E o quê que tem que ter num relacionamento pra ser bom 
pra você? 
Jaime: Ah pra mim, eu queria que ela, a pessoa que eu moro com 
ela, me trata bem, com respeito, com sinceridade. Não é uma pessoa 
agressiva, é uma pessoa normal, pronto. 
Jullyane: O que é tratar bem pro senhor assim? 
Jaime: Acho que tratar bem a pessoa é ter carinho né? (...) A pessoa 
não deixar, é sempre respeitar as pessoas, ela me respeita demais, 
já é diferente da primeira, faz tempo. Aí pronto, pra mim é isso.    

 

Finalizamos a entrevista quando Jaime se dirigiu à delegacia para ter 

informações sobre a ouvida. Depois da entrevista com ele permanecemos no pátio 

observando a movimentação. Havia outros pesquisadores fazendo entrevistas com 

os homens. Decidimos, então, ir até um homem que já havia sido abordado pelos 

outros pesquisadores, e ele concordou em participar da pesquisa.  

 
“Não, porque eu acho, que eu cheguei ao ponto de ca sar, constituir família, ter 
filho, aí isso marcou mais de que o outro, o outro foi só mesmo dois anos, mas 
a gente não viveu debaixo do mesmo teto”: a narrati va de Emanuel 
 
 

A entrevista com Emanuel foi realizada no pátio, antes da ouvida. Emanuel 

tem 32 anos, um filho e é técnico em enfermagem. Foi casado durante seis anos 

com a mulher que realizou a denúncia contra ele. No momento da entrevista, 

encontrava-se separado há quase três meses, aguardando os trâmites judiciais para 

a separação definitiva. 

Emanuel teve poucos relacionamentos afetivos-sexuais. Dentre eles o 

casamento foi o de que mais gostou: 

Emanuel: Por incrível que pareça foi esse viu (risos) 
Paloma: Foi esse. E porque foi assim, que o senhor gostou mais 
deste relacionamento? 
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Emanuel: Não, porque eu acho, que eu cheguei ao ponto de casar, 
constituir família, ter filho, aí isso marcou mais de que o outro, o outro 
foi só mesmo dois anos, mas a gente não viveu debaixo do mesmo 
teto. 

 

De acordo com ele, o início do relacionamento com sua ex-mulher, namoro e 

noivado, foi tranquilo. Após quatro meses de casados, o relacionamento começou a 

dar errado, porém permaneceram juntos e a relação durou seis anos: 

Emanuel: Não, no começo, era tudo na paz, era tudo tranquilo né, 
meu amor pra lá, meu amor pra cá, depois, isso no namoro, o 
noivado, depois de casado. Foi um ano de namoro, um ano de 
noivado, depois que casamos, depois de quatro meses pronto, o 
relacionamento já começou a ir por água abaixo, ainda, ainda, 
fomos casados seis anos. Aí não deu, não deu, cada um segue sua 
vida. 
 

Emanuel argumentou que as más amizades da ex-mulher levaram aos 

problemas, que começaram a surgir depois dos quatro meses de casados. Assim, a 

separação aconteceu quando ele descobriu uma traição da ex-mulher: 

Paloma: E o senhor consegue assim, identificar porque depois dos 
quatro meses de casado o relacionamento ... 
Emanuel: Más amizades. 
Paloma: De quem? 
Emanuel: Da parte dela. 
Paloma: O que é que tinha essas más amizades assim? 
Emanuel: Vamos se dizer que, tenha sido, porque a amizade do 
mesmo sexo que ela, e ao mesmo tempo, do sexo oposto entendeu? 
Mais ou menos deu pra. Ou seja, depois do casamento, depois que 
começou, os amigos vamos na casa de fulano, isso não sei o que, 
aquele negócio todo, e nesse meio outras mulheres se interessaram 
pela parte dela, e ela deu cabimento, senão não tinha acontecido 
nada né? Aí não deu mais, ela segue a vida dela, e eu sigo a minha. 
Jullyane: Mas como assim, ela se interessou por outras mulheres, ou 
por outros homens pelo que você tá falando? 
Emanuel: Outras mulheres se interessaram por ela, ela se, se as 
outras chegaram a se interessar por ela, é porque ela deve ter dado 
cabimento né, deve ter dado cabimento.  
Jullyane: Tou entendendo. 
Emanuel: Entendeu, até o ponto que aconteceu. 
Jullyane: Aí, ela ficou com outras mulheres? 
Emanuel: Justo, justo. 
 

 
Emanuel demonstrou decepção e constrangimento com a situação da traição 

da ex-mulher:  
 
Paloma: Aí você se separou dela? 
Emanuel: Com certeza, e tinha condições de eu ficar com uma 
pessoa dessa? Me diga se tinha condições? 
Paloma: Não sei ... 
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Emanuel: Eu acho que, no meu ponto de vista, não que eu seja 
machista, porque cada um faz o que quiser, mas assim se ela fosse 
solteira, não tinha problema, o problema era dela, a vida era dela, 
mas casada? Pronto, se acontecesse agora, não tinha problema. Ela 
não é solteira? A gente não separou-se? Ela não tem mais nada 
haver comigo, então ela faz o que quiser comigo é que eu achei 
errado né, entendeu? 

 

Assim, Emanuel acreditava que a ex-mulher não tinha condições “morais” 

para criar o filho deles. Entrou com um processo na justiça para obter a guarda 

definitiva do filho, e durante esses três meses de separação, o filho morava com ele. 

De acordo com ele, a denúncia da ex-mulher era por esse motivo, pois ela queria a 

guarda da criança: 

Paloma: E porque que o senhor tá aqui hoje na delegacia? 
Emanuel: Porque quando nós nos separamos, eu fiquei com a 
criança, eu disse a ela, que ela não tinha condição moral de criar 
uma criança, não financeira, porque financeira é comigo né, que sou 
o pai, não é com ela, mas em vista da questão moral, pelo menos do 
meu ponto de vista eu acho que ela não tem, pra educar uma criança 
de quatro anos de idade. E eu como pai não vou querer meu filho no 
meio desse negócio todo, vou? Não vou. Eu acho que nenhum pai 
vai querer vê isso pro filho né. Aí fui pra justiça, ela foi pra o conselho 
tutelar, fui chamado, cheguei lá, fui intimado pra comparecer, 
expliquei a situação todinha, levei a documentação todinha, que tava 
em minhas mãos. Eles lá ouviram minha parte, ouviram a parte dela, 
e acharam por bem, já que tava neste meio termo de problema de 
menino, me encaminharam pra justiça, para dá entrada na guarda 
definitiva da criança, não quer, quer dizer, que  pai nem mãe não 
precisa de guarda definitiva, mas do jeito que tá. Aí só o juiz, o 
processo tá na justiça, as testemunhas já foram arroladas no 
processo, é esperar o juiz chamar, pra vê o que ele vai decidir, se vai 
ficar comigo ou com ela. Porque eu disse a ela esse menino só vai 
morar com você se for por ordem judicial, porque se não for, agora 
final de semana ela passa com ele, não tem problema, agora pra 
educar é comigo. Agora se o juiz determinar, achar por bem que tem 
que ficar com ela, quem sou eu pra dizer que não vai ficar né, tem 
que entregar, mas enquanto isso, enquanto tá na justiça, o menino 
mora comigo. 

 

Disse que não ocorreram discussões e brigas após a separação. Relatou que 

apenas encontrava a ex-mulher para resolver coisas relacionadas com o filho. Não 

vislumbrou uma reconciliação, apesar de sua ex-mulher desejá-la:  

Jullyane: Ela quer voltar pra você? 
Emanuel: Rapaz tudo indica viu, mas por mim, ela segue a vida dela 
e eu sigo a minha. Não adianta? Adianta? Me diga tem condições? 
Jullyane: O senhor é quem sabe  né, o que sente em relação a ela... 
Emanuel: Mas me diga, se coloque no meu lugar, tem condições? Eu 
acho que não né? Eu acho que não. Ela segue a vida dela e eu sigo 
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a minha, e tudo certo. Como eu disse a ela, a única coisa que nós 
temos em comum, é o nosso filho e mais nada. Você segue a tua 
vida, e eu sigo a minha, e pronto, tudo certo, cada um procura ser 
feliz do jeito que gosta. É com ela e a sorte. 
 

Apesar de afirmar que ainda gosta da ex-mulher, para Emanuel a confiança, 

aspecto fundamental para a continuidade da relação afetivo-sexual, deixou de 

existir. Relatou que em todo o relacionamento com a ex-mulher (namoro, noivado e 

casamento), não a traiu, e a traição dela representava, justamente, a quebra da 

confiança:   

Paloma: O senhor não sente mais nada por ela não? 
Emanuel: Ói se eu disser que não sinto, eu tô mentindo né? Porque 
aí vou dizer, faz três meses, que a gente passou seis anos casado, 
vai fazer três meses que a gente tá separado, aí eu vou dizer não eu 
odeio ela? No momento essa é a sensação né, mas se eu disser 
assim, eu não sinto mais nada por ela, eu vou tá mentindo, mas só 
que logicamente que eu não vou dizer isso pra ela, que eu não sou 
besta. 
Paloma: Você falou que a confiança acabou né? 
Emanuel: Acabou, não adianta, não adianta, quer dizer... 
Paloma: Mesmo que tenha ainda sentimento? 
Emanuel: Mesmo que tenha sentimento, não tem mais volta não.  

 

Ao longo da entrevista, Emanuel demonstrou sofrimento e muita decepção em 

relação ao que havia acontecido, a ponto de não conseguir lembrar-se das coisas 

boas que ocorreram durante o casamento:  

Emanuel: É como se diz assim, a gente esquece das coisas ruins,  e 
só lembra das boas, mas no meu caso já é o contrário, eu esqueço 
das boas, e eu só lembro das ruins. 
Paloma: Hum, hum, você agora tá bem focado nas coisas ruins... 
Emanuel: Justo 
Paloma: Que teve no seu relacionamento com ela né? 
Emanuel: Justo, justamente. Coisas boas teve? Teve. Mas no 
momento eu não lembro. 

 
 

Assim, quando questionado sobre o que seria, para ele, um relacionamento 

afetivo-sexual ideal, Emanuel afirmou, que no momento não conseguia pensar sobre 

relacionamentos:  

Paloma: E só pra assim finalizar com o senhor, que tipo de 
relacionamento assim ideal, o senhor imagina, relacionamento 
afetivo assim, que tipo de ideal o senhor tem?   
Emanuel: Rapaz vou dizer uma coisa, não tem esse negócio de dizer 
que gato escaldado tem medo de água fria? Não é? É o meu caso, 
eu não penso mais em nada de relacionamento viu? Pra dizer assim, 
logicamente que mais pra frente eu vou ter que arrumar uma pessoa 
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pra conviver, mas no momento nem tão cedo, eu nem tou pensando 
nisso, nem tão cedo. Posso namorar? Posso, mas se falar assim 
vamos morar embaixo do mesmo teto? Eu digo opa fia, acabou viu? 
Vá, siga a sua vida que eu sigo a minha. Porque a pessoa já passou 
por uma, primeiro casamento, aí, sair de uma, pra entrar logo em 
outra? Eu digo não, tem que ir devagar com a carruagem.  

 

No entanto, disse que num próximo relacionamento afetivo-sexual gostaria 

que houvesse confiança e compreensão, que inclusive conhece relacionamentos, na 

sua família, permeados por essa confiança e compressão. Contudo, o seu 

casamento nada disso teve, culminando com a separação. Para Emanuel, a única 

coisa boa que houve no casamento foi o nascimento do seu filho:  

Paloma: Mas assim num próximo relacionamento, quando o senhor 
encontrar uma nova mulher, como é que o senhor gostaria que fosse 
o relacionamento de vocês? 
Emanuel: É um compreendendo o outro, e um confiando no outro. 
Porque quando no relacionamento não há mais confiança, eu acho 
que pra mim, não tem mais o porque daquela pessoa tá com aquela 
outra. Pronto, foi o meu caso com ela: não é mentira, é mentira, é 
isso aquilo, isso aquilo outro, e aquilo outro, mas eu não confio mais, 
então não adianta. Adianta a pessoa viver com a outra pessoa 
desconfiando? Não pode dá um passo fora de casa que diz será que 
vai acontecer alguma coisa? Não adianta, entendeu? Aí, eu acho 
que é assim. 
Paloma: E você conhece algum relacionamento que tenha essa 
confiança, essa compreensão que o senhor tá dizendo? 
Emanuel: Conheço.  
Paloma: Qual? Quais? Pode me dá um exemplo? 
Emanuel: Olhe eu tenho primos, tenho vizinhos, e é tudo nos 
conforme né, como se diz a história. E o meu infelizmente não deu 
certo é, mas quem sabe se outros não dão né? Porque esse mesmo, 
desse casamento, o que eu tive de bom desse casamento, eu posso 
dizer hoje, só foi mesmo meu filho, mais nada. Só foi mesmo meu 
filho, só foi o que teve de bom nesse casamento, tirando ele o resto, 
nada. 

       

Finalizamos a entrevista com Emanuel e, como havia pouco movimento na 

delegacia, fomos embora. Na quarta-feira pela manhã, 28 de maio, retornei à 

delegacia. Falei com os policiais. Acho que finalmente conhecia todos policiais que 

circulavam pela permanência. Comecei a abordar alguns homens que estavam no 

pátio: dois acompanhavam um denunciado, outro acompanhava uma mulher. Entrei 

na delegacia e subi. Havia dois homens esperando atendimento. Falei-lhes sobre a 

pesquisa. Um me informou que não sabia os motivos de estar na delegacia, já que a 

denúncia fora anônima.  
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Conversei com outro homem (Jeferson), e ele concordou em participar. 

Comuniquei-lhe que ia ficar esperando-o lá embaixo. Quando desci, vi que havia um 

homem esperando na antessala das celas. Perguntei a alguns policiais quem era 

aquele homem e eles não souberam informar, até que conversei com outro policial 

que me disse que o homem havia sido denunciado e estava aguardando a ouvida.  

Esse policial conversou um pouco comigo e me informou que Bruno, o 

homem que não consegui entrevistar por constrangimento, tinha realmente 

problemas mentais. O policial me informou que a mãe de Bruno trouxera os laudos 

psiquiátricos que indicavam distúrbio mental. Enfim, a hipótese dos policiais sobre a 

saúde mental de Bruno pareceu ser correta.  

O policial que estava conversando comigo, me sugeriu para procurar outro 

policial e pedir autorização para falar com o homem que estava na ante-sala das 

celas. Fui até esse policial e falei-lhe sobre a pesquisa. Ele me informou que o 

homem havia sido denunciado pela namorada, que o mesmo não aceitava o fim do 

relacionamento de quatro meses, que havia queimado a casa dela, quebrado coisas 

e a ameaçava de morte. Fui autorizada a conversar com ele. Falei com ele sobre a 

pesquisa, mas ele não quis participar. Disse que não queria falar sobre o que tinha 

acontecido. 

Assim, voltei ao pátio e fiquei observando a movimentação na delegacia. 

Durante esse tempo em que estava no pátio, o policial veio perguntar-me se tinha 

feito a entrevista. Respondi-lhe que o homem não concordara em participar da 

pesquisa. Ele ficou conversando comigo sobre minha pesquisa, perguntando qual 

era o foco, se eu queria que ele falasse com o homem, já que poderia convencê-lo 

usando o argumento de que, se ele participasse da pesquisa, poderiam diminuir sua 

pena, mas eu lhe disse que não era preciso. 

Chegou um homem jovem, fui até ele e falei-lhe sobre a pesquisa. Ele me 

disse que havia cometido uma agressão contra a mãe de sua filha e por esse motivo 

estava ali. Dentre todos os homens que abordei, ele foi o único que afirmou, logo no 

momento da abordagem inicial, estar na delegacia por ter cometido uma agressão, 

mas infelizmente, ele não quis ser entrevistado. Voltei à permanência, onde havia 

um homem esperando. Fui até ele, que nem me deixou terminar a fala, e já foi 

dizendo não.  

Assim, fiquei esperando Jeferson. Depois de muito tempo, Jeferson desceu e 

foi falar com dois homens que o aguardavam e pareciam ser da família. Fiquei 
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próxima, e ele me chamou, perguntando o que eu queria conversar. Assim, realizei a 

minha décima entrevista. 

 
“É a mãe dos meus filhos, gosto muito dela, é minha  companheira do dia-a-dia, 
é quer dizer eu tenho meu, meu cantinho, hoje eu to u só, porque ela fez isso 
né”: a narrativa de Jeferson 
 

A entrevista com Jeferson aconteceu após a ouvida do casal. Jeferson tem 30 

anos, quatro filhos, e no momento da entrevista encontrava-se desempregado. Ao 

longo da entrevista, Jeferson demonstrou sofrimento por toda a situação vivenciada 

no relacionamento afetivo-sexual, bem como na delegacia. 

A denúncia na delegacia foi realizada por sua mulher. Conviveram durante 11 

anos, mas não oficializaram a relação, e Jeferson considerava-se, no momento da 

entrevista, solteiro. De acordo com ele, dentre os dois relacionamentos afetivos-

sexuais que teve, o “casamento” foi o de que mais gostou:  

Paloma: Dois. E desses dois assim, qual que o senhor gostou mais? 
Jeferson: Da minha esposa. 
Paloma: O da sua esposa? 
Jeferson: Mãe dos meus filhos. 

 

Não soube explicar, o que tinha motivado seu interesse pela “esposa”, assim 

como os motivos para o “casamento”: 

Paloma: Esposa, o que foi que despertou esse interesse assim, por 
ela? 
Jeferson: Não sei. Foi de repente, de repente eu me interessei por 
ela, aí a gente começou a namorar. Aí com um tempo eu levei ela 
pra casa, apresentei a minha mãe. Aí a gente foi ficando, ficando, aí 
pronto.    

 

Para Jeferson, o começo do relacionamento afetivo-sexual com sua esposa 

foi bom. Afirmou que trabalhava e conseguia sustentar a família. Passaram por 

períodos difíceis, quando ficou desempregado, mas as dificuldades eram resolvidas 

com a ajuda das famílias dele e dela: 

Jeferson: Ah era bom, eu trabalhava, a gente tinha, não faltava as 
coisas pra ela né, aí depois com o tempo eu me desempreguei, aí foi 
aumentando a dificuldade aquelas coisas. Aí tinha que ter ajuda da 
minha família, da família dela, aqueles negócios. Aí foi, ficando cada 
vez difícil, aí depois eu me empreguei de novo, aí eu aluguei uma 
casa, um quarto, a gente foi morar. É, quer dizer, a gente vivia bem 
né, não faltava nada, nem pra ela, nem pra os meus filhos. E eu me 
divertia normal, como uma pessoa normal. Então, é, é isso. 
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Relatou que o início do namoro com a esposa foi normal. Ocorreu uma 

separação quando a esposa engravidou da primeira filha deles. Durante esse 

período, tanto ela quanto ele tiveram relacionamentos afetivos-sexuais com outras 

pessoas, mas depois ocorreu uma reconciliação:  

Paloma: Normal. Como é assim esse normal, pode falar um 
pouquinho?  
Jeferson: A gente começou a namorar normal, não teve relação 
nenhuma, foi muito tempo eu acho que três meses, pra gente ter 
alguma coisa, foi seis meses, não lembro. A gente namorava, 
normal. Namoro de adolescente, normal. Aí depois pronto, aí ela 
engravidou dessa menina, aí foi quando eu deixei ela né, aí foi 
quando eu deixei ela, aí me envolvi com outra pessoa, pronto. 
Depois eu me separei da outra pessoa, aí voltei pra ela até hoje. 
Paloma: Até hoje ... 
Jeferson: Ela ia na casa da minha mãe, na minha casa, de vez em 
quando ela me via ficava doidinha, ficava doida, ficava querendo 
falar comigo e eu nada, mas eu de repente eu, ela foi me 
conquistando de novo, e eu voltei pra ela, na boa, aí fiquei até hoje 
com ela. 

 

Após esta primeira separação, contudo, ele disse que o relacionamento 

afetivo-sexual deles foi marcado por outras separações, todas decorrentes do uso 

de bebidas alcoólicas por parte dele:  

Jeferson: (...) Porque eu, quantas vezes ela se separou de mim, via 
eu bêbado aí pegava e ia pra casa da família, aí ficava nesse 
negocinho. Aí passava 15 dias, um mês na casa da família, ela e 
meus meninos, quando eu ia procurar ela, ia atrás dela. A família 
dela queria me espancar, me bater, chegaram até cortar meu rosto, 
levei ponto no rosto, botaram revólver no meu rosto, esse negócio, a 
gente vivia assim. 

 

A última separação durava 15 dias. Jeferson relatou que a esposa fora 

procurá-lo em um bar, no qual ele estava alcoolizado, discutindo com o colega. Ela o 

chamou para casa, e ele não foi. A partir de tal situação, a esposa saiu de casa com 

os filhos. Segundo ele, foi nesse período que ela realizou a denúncia na delegacia: 

Jeferson: Não, no dia 14, eu tive uma discussão lá com um colega 
pronto, foi isso, uma discussão lá com um colega lá, ela chegou, eu 
não lembro de ter visto ela chegado, como eu tava dizendo a 
senhora eu tava alcoolizado, mas a senhora lá que viu, disse que eu 
cheguei dei um cheiro nela, dei um beijo nela, cheirei meus dois 
filhos, e mandei ela ir pra casa, ela me chamou pra ir pra casa, eu 
disse que não ia. Aí pronto, eu fiquei lá, ela fez que foi pra casa e... 
Paloma: E saiu de casa? 
Jeferson: E sumiu, aí fez o que? Aí veio na delegacia, sei lá, pra 
casa da família, de lá ligaram, fizeram alguma coisa, sei lá, por isso 
que eu tou aqui né? 
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De acordo com Jeferson, a denúncia realizada por sua esposa era caluniosa, 

e tinha como objetivo prejudicá-lo. Na denúncia, a esposa dissera que ele a forçava 

a conseguir dinheiro para a compra de bebidas alcoólicas e de outros tipos de 

drogas, ameaçando de morte tanto a ela quanto aos filhos. Demonstrou surpresa e 

sofrimento com essa denúncia da esposa: 

Jeferson: (...) Que eu disse, foi que no dia 14 quando ela chegou a 
minha residência, eu disse que, eu pedi dinheiro a ela, pra beber e 
pra fumar maconha, e disse que ia matar ela e o filho. E nada disso 
aconteceu, que eu tava bêbado, mas eu tava perto de uma 
residência onde tinha uma senhora de idade presente, como ela 
tinha alegado lá, não alegou na delegacia, mas alegou pra minha 
mãe, que eu tinha dito isso, que ia matar ela, o menino, não sei o 
que, tal, tal. Mas a gente fomos lá, chamei minha mãe, a gente foi lá, 
a mulher disse que nada disso aqui aconteceu, ela chegou, ele deu 
um cheiro nos meninos, deu um cheiro nela, mandou ela ir pra casa, 
e disse que não ia não, pra casa não. Ela chegou e fez um negócio 
desse comigo! Tou chocado, tou arrasado (Olhos marejados).   

   

Acreditava, então, que a denúncia realizada pela esposa acontecera por 

influência da família dela, já que o relacionamento, com a família da esposa era 

conturbado. Segundo Jeferson, a esposa não realizaria esse tipo denúncia, e 

demonstrou mais uma vez surpresa e sofrimento com a atitude dela:  

Jeferson: Porque eu acho que ela não teria motivo pra fazer isso não, 
o incentivo dela eu acho que mais foi a família, porque eu tive 
problemas com a família dela (...) Mas de eu matar ela, de fazer isso, 
eu nunca fiz isso com ninguém, e graças a Deus, e ela sabe disso 
que eu sou contra, das pessoas assim, que tira a vida dos outro, eu 
sempre falava pra ela que eu não era de acordo a isso, eu acho que 
quem só deve tirar a vida da gente é Deus. Pronto, eu tou assim 
chocado, arrasado, porque eu não esperava isso dela não (Choro) 
(...) É que, a família dela, eu tenho pra mim que é a família dela né, 
que deu algum incentivo. Porque eu não acredito que ela, da cabeça 
dela que ela fosse fazer uma coisa dessa, até agora eu tou perplexo, 
tou arrasado, porque eu não esperava que ela fosse fazer uma coisa 
dessa, porque nada disso é verdade, a coisa é totalmente diferente, 
aí a palavra dela contra a minha né? 

 

Durante o período de “casamento”, Jeferson relatou que apenas uma vez 

agrediu a mulher fisicamente. Disse que se arrependeu, pediu desculpas à mulher e, 

assim, não ocorreu separação nem denúncia:    

Paloma: E no relacionamento de vocês nunca nenhuma agressão 
física, nada? 
Jeferson: Não, só uma vez né, faz tempo, eu não vou mentir. Eu 
cheguei dá uns tapas nela, mas foi coisa, besteira, foi de momento, 
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foi assim, dei uns tapas e pronto. Aí depois eu me arrependi, pedi 
desculpas a ela, ela aceitou minhas desculpas, e tal, e no outro dia 
ela nem foi embora nem nada a gente continuou vivendo, e assim, 
pronto, até hoje. Pra ela, pra hoje ela fazer um negócio desse 
comigo, chegar na delegacia da parte de mim, eu pai de quatro filhos 
dela. 

 

Assim, ao longo do “casamento” existiriam discussões, que não eram 

motivadas apenas pelo uso da bebida alcoólica por parte de Jeferson. Todavia, 

Jeferson afirmou que, quando estava alcoolizado, fazia ameaças, mas que não as 

realizava:    

Jeferson: Não, não, é, discutir, a gente discutia, até sem beber. Só 
que agressão jamais.  
Paloma: Só essa vez ... 
Jeferson: Foi só essa vez, e faz muito tempo. Eu depois me 
arrependi muito, me arrependi muito, pedi desculpas a ela, perdão, 
tudo eu pedi a ela. Outro dia ela reconheceu que também ela errou 
por uma parte, e eu errei por outra, ter batido, que eu dei uma tapas 
nela né? Aí pronto, só foi isso, mas era mais boca, bate boca, que 
não sei o que, que eu chegava bebo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, 
mas na verdade eu não ia fazer é nada, eu falava, falava, e depois ali 
mesmo eu dormia. 

 

Apesar da denúncia, Jeferson disse que gostaria da reconciliação. Assegurou 

ainda gostar da esposa, que estaria disposto a fazer qualquer coisa para tê-la de 

volta:   

Jeferson: Sabe que eu sou o pai dos filhos dela, que eu gosto dela. 
Que eu amo aquela mulher, aí é isso (olhos marejados). 
Paloma: Você diz que ama ela, como é esse sentimento assim, que 
você tem por ela? 
Jeferson: É o amor, eu sinto. É, quando a gente perder a mãe da 
gente, foi simbora. A mãe da gente quando vai simbora de uma vez, 
pronto é assim (...) Porque eu gosto muito da minha mulher sabe? O 
que eu pudesse fazer pra ela voltar pra mim, eu faria, mas assim, em 
termos é, é, de um jeito bom, de um jeito legal, sem ter problemas 
com ninguém, mas só que já tá acontecendo tudo isso, eu não sei o 
que é que eu faço, eu, é assim mesmo.  

 

Nesse sentido, reconheceu que poderia ter errado em alguns aspectos, e que, 

se tivesse imaginado que toda a situação na delegacia iria acontecer, poderia ter 

mudado seu comportamento:  

Jeferson: É, a mãe dos meus filhos, gosto muito dela, é minha 
companheira do dia-a-dia, é quer dizer eu tenho meu, meu cantinho, 
hoje eu tou só, porque ela fez isso né. Através também, eu acho que 
a ignorância minha né, não imaginava, que ela ia chegar a fazer isso 
comigo, porque se eu imaginasse que ela ia chegar a fazer isso 
comigo, eu acho que eu teria, teria pegado mais leve assim né, sei 
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lá, eu acho que eu, quando eu bebia, eu devo ter me alterado um 
pouco, aí ela deve ter ficado com medo. 

 
 

Quando questionado sobre o que seria um relacionamento afetivo-sexual 

ideal, Jefferson disse que entre um casal deve haver diálogo. No seu caso com sua 

esposa, isso não tinha acontecido:  

Jeferson: É um relacionamento, eu acho, eu não sou, eu não tenho 
leitura, o que posso dizer a senhora, é assim, a pessoa tem que ter 
é, como é que se diz, conversar né, tem que ter uma conversa, o 
casal, tem que se entender o casal, não através de segundo e 
terceiros, entendeu? Eu acho assim, que ela deveria, nos sentar eu e 
ela a gente conversar, pra se entender melhor, mas não ela ir pra 
casa da família dela, ficar jogando a família contra mim, essas 
coisas, aí ficou difícil né, cada vez mais a família dela se envolvendo 
e o caso também de eu tá desempregado hoje, aí que tá ajudando 
mais ainda a minha separação com minha esposa.  

 

A entrevista foi finalizada quando Jeferson teve de ir embora. Havia dois 

familiares que o aguardavam. Após esta entrevista, eu fui também, embora da 

delegacia.   

No dia seis de junho, retornei à delegacia. Era uma tarde de sexta-feira. Havia 

pouco movimento. Entrei e o policial que estava na permanência não me conhecia. 

Assim, apresentei-me, falei-lhe sobre a pesquisa. Ele não me perguntou sobre a 

autorização da delegada, simplesmente falou que não era um homem denunciado, 

brincando, e apontou para os homens que aguardavam o atendimento do 

comissário.  

Para minha surpresa, tinha havido uma mudança de comissários. Contudo, o 

policial que assumiu o cargo já me conhecia. Depois fui ao pátio, havia um homem 

em frente à delegacia. Fiz a apresentação de praxe, e ele me informou que era 

advogado e estava acompanhando um cliente. Voltei para a delegacia, fui até um 

homem que aguardava na permanência e ele (Juliano) concordou com a entrevista. 

Fomos até o pátio. Antes de começar a entrevista, Juliano foi chamado para a 

ouvida com o comissário. Assim, ficou acordado que eu o entrevistaria depois.  

Retornando à delegacia, abordei os três homens que esperavam o 

atendimento do comissário. Expliquei-lhes a pesquisa, e um deles me informou que 

estava acompanhando o amigo, sentado ao lado. O amigo concordou em conversar, 

e assim fomos para o pátio.  
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Gilson disse que estava muito nervoso, que nunca tinha ido a uma delegacia. 

Afirmou que não sabia o motivo da denúncia de sua ex-mulher. Estavam separados, 

mas se encontraram quando ele ficou doente, já que ela cuidou dele. Relatou que 

esse encontro ocorrera na semana anterior à chegada da intimação e por isso não 

entendia os motivos da denúncia.  

De acordo com Gilson, a denúncia poderia ser por uma disputa de bens. 

Contudo, segundo ele, havia conversado com a ex-mulher e ela falou que iria retirar 

a queixa. Perguntou sobre outras coisas relacionadas com os procedimentos formais 

da delegacia. Parecia nervoso e ansioso, repetiu muitas vezes que nunca tinha 

estado numa delegacia e que não entendia os motivos que levaram a ex-mulher a 

fazer isso com ele, que só podia ser para prejudicá-lo.  

Depois dessa conversa, Gilson não quis ser entrevistado. Agradeceu-me mas 

disse estava muito nervoso para participar da pesquisa. Voltei para a delegacia, 

subi, mas lá não havia nenhum homem. Retornando à permanência, encontrei com 

uma policial, responsável pelo registro das queixas. Ela nunca me tinha visto na 

delegacia, já que boa parte do tempo fica dentro da sala registrando as queixas. 

Perguntou-me se estava na delegacia para registrar queixa. O policial da 

permanência que estava com ela, disse que não, que eu estava ali para falar com os 

“delinquentes”. 

 Assim começou minha conversa com essa policial. Conversamos durante 

algum tempo, e ela quis ter mais informações sobre a pesquisa. Para ela, a procura 

maior das mulheres pela delegacia ocorre por causa do uso de bebidas alcoólicas 

por parte dos homes. Os homens embriagados cometem “besteiras”, e assim 

começam os conflitos entre o casal, os quais vão parar na delegacia.   

Além disso, ela informou que seria interessante colocar na minha pesquisa, 

que existem poucas Delegacias da Mulher em Pernambuco. Muitas mulheres vão à 

delegacia de Santo Amaro e não podem registrar a queixa, já que não residem em 

Recife.  

Depois dessa conversa fui até Fernando. Ele estava com os pais, na porta da 

delegacia, aguardando o momento da ouvida. Todos pareciam nervosos. Houve 

uma resistência inicial, mas Fernando concordou em ser entrevistado.  
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“Mas agora eu creio que, não são todas as mulheres,  mas não tem mais 
mulher como antigamente mais não, antigamente como minha mãe, e outras 
mulheres que eu acredito que tenham assim”: a narra tiva de Fernando  
 

A entrevista com Fernando ocorreu no pátio, antes da ouvida do comissário. 

Apesar do nervosismo inicial do entrevistado, a conversa fluiu com certa facilidade. 

Fernando tem 27 anos, dois filhos e é profissional autônomo. Foi casado durante 12 

anos com a mulher que realizou a denúncia. Relatou que teve alguns 

relacionamentos afetivos-sexuais passageiros, e o casamento foi o de que mais 

gostou: 

Paloma: Nesses relacionamentos todos que você teve assim, nesses 
namoros, qual foi mais o que você gostou?  
Fernando: Do namoro até casamento? 
Paloma: É. 
Fernando: Do casamento. 

 
 

Até o momento da entrevista, Fernando encontrava-se separado. Não soube 

explicar quais os motivos que levaram à separação do casal. Contudo, argumentou 

que sua ex-mulher nunca foi uma “boa dona de casa”, o que fazia com que ele 

tivesse aborrecimentos, as divergências apareciam e, consequentemente, as 

discussões:  

Paloma: E porque, teve assim a separação? 
Fernando: Você acredita que não sei nem como começou, cara?! 
Deixa eu lembrar aqui. Então, é isso se tornou assim, quer dizer 
apesar que ela nunca foi dona de casa né?. 
Paloma: Hum, hum. 
Fernando: Assim, que eu sempre reclamava que o chão tava sujo, os 
pratos tava sujo, a casa desarrumada, os meninos não almoçava na 
hora certa, tudo eu reclamava, e tudo ela queria me revidar, 
entendeu? 
Paloma: Hum, hum 
Fernando: Quando daí então foi começando a discussão todos os 
dias, todos os dias, até que a gente se separou.  

 
 

Para Fernando, a ex-mulher nunca cuidou da casa como deveria. Disse que 

as mulheres de hoje em dia não são como as de antigamente, “boas donas de 

casa”. Esse aspecto era importante para ele, já que ocasionava insatisfações em o 

seu casamento:     

Fernando: (...) Mas agora eu creio que, não são todas as mulheres, 
mas não tem mais mulher como antigamente mais não, antigamente 
como minha mãe, e outras mulheres que eu acredito que tenham 
assim.    
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Paloma: É, como seria essa mulher de antigamente, que você tá 
falando assim? 
Fernando: Uma dona de casa, cara. 
Paloma: Uma dona de casa 
Fernando: Uma dona de casa exemplar, assim que espera o marido 
chegar do trabalho, ou que teja na rua, mas quando tiver perto do 
marido chegar volte pra casa, apronte o café do marido, o almoço. 
Você acredita cara, eu trabalhei seis anos numa empresa, nesses 
seis anos ela nunca levantou pra fazer meu café da manhã, tem 
vezes que eu saía, saía às vezes nem café eu tomava. Já vem 
agora, já vem de tempo essa discussão da gente, todo dia, todo dia, 
todo dia, a gente brigando.  

  

Ressaltou que no começo o casamento foi bom, que eles saíam e se 

divertiam, existindo uma boa comunicação entre ambos:  

Paloma: Você falou assim, que o início foram flores né? 
Fernando: É. 
Paloma: Como é que foi o início do relacionamento? 
Fernando: O início foi bom, a gente saía e tudo, a gente saía, sempre 
se comunicava um com outro. 

 

De acordo com Fernando, seu interesse pela sua ex-mulher surgiu, porque 

ele acreditava que ela fosse diferente das outras mulheres que tinha conhecido. 

Trabalhou algum tempo como músico, e achava que as mulheres se aproximavam 

dos homens por interesse, mas que no caso de sua ex-mulher tinha sido diferente, 

pois ela também tinha “tocado o seu coração”:  

Paloma: Porque você disse que teve outros relacionamentos ...  
Fernando: Porque eu tocava num grupo de pagode, tocava num 
pagode, e no pagode tinha muitas ficantes entendeu? Muitas 
ficantes, não era namoro sério. Mas só que nenhuma me interessou 
como ela me interessou, então a gente pegou ficou junto (...) 
Paloma: Você consegue perceber é, o que é que foi de diferente 
assim, que fez com que você gostasse dela, e levasse adiante o 
relacionamento já que você falou que tinha muitas paqueras, né? 
Fernando: Acho que, que ela tocou meu coração aí, né cara. E, as 
outras não, assim, as outras era mais assim, tava num pagode, aí ia 
pra outro pagode de beber, farra, entendeu? 
Paloma: Hum, hum. 

 

Durante o período em que tiveram casados, ocorreu uma separação. Ela 

aconteceu, por causa de uma traição dele. No entanto, voltaram e, depois desse 

retorno, afirmou que resolvera investir na relação:  

Fernando: Até quando eu tava com ela também, eu arrumei outra 
mulher também, digamos uma amante assim, e tava firme mesmo de 
deixar tudo e ir embora, foi que minha mãe juntou com ela, a mulher, 
e foi a maior confusão, então, até que eu voltei pra ela. E voltei, 
quando passei um tempo assim, foi que eu me apeguei muito mais a 
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ela ainda, poxa , a partir de hoje eu não fico mais com mulher, mas 
como homem isso é uma questão, eu aguentava, mas não perto.  

 

Todavia, os últimos três anos do casamento foram marcados por discussões 

diárias e separações. De acordo com Fernando, as discussões aconteciam por 

coisas banais, como ciúme, e por ele não aceitar alguns comportamentos da ex-

mulher: 

Fernando: Uns oito anos, nove anos, por aí. De três anos pra cá 
mais ou menos, foi só confusão, separando, voltando, separando, 
voltando. Aí muitas amizades com ela, eu chegava pra lá, eu dizia 
não quero você com fulana, quando eu chegar quero meu café 
pronto, e nada, quando eu chegava tava conversando com sicrana, 
porra tudo isso vai evoluindo, vai tendo raiva na mente do cara, 
bebida não controla ninguém, que bebida não leva ninguém pra 
frente. Daí chegava em casa muito bêbado, era um monte de 
discussão. 
Paloma: E essas discussões eram porque geralmente? 
Fernando: Hum? 
Paloma: As discussões de vocês eram por quê, geralmente? 
Fernando: Sabe que as vezes era banais, muitas vezes nem sei 
explicar por que a gente brigava, entendeu? Às vezes eu nem sei 
explicar.  

 
A denúncia foi realizada pela ex-mulher. Segundo ele, ela o denunciou 

porque, depois de uma festa, ele foi até a casa dela. Para pegar sua televisão. 

Como estava bêbado, desequilibrou-se quebrando a televisão e o celular dela. 

Dessa maneira, acreditava que esse era o motivo da denúncia, pois ele afirmou que 

não aconteceram discussões ou agressões físicas, depois da última separação: 

Paloma: E você sabe por que você tá aqui hoje, qual foi o motivo da 
denúncia dela? 
Fernando: A televisão que eu desequilibrei, que caiu, e o celular, que 
eu acho que foi isso, que caiu no chão, entendeu?  
Paloma: Vocês não tiveram nenhuma discussão? 
Fernando: Não discutimos, não bati nela, nem nada assim. Desde 
esse dia que aconteceu isso pra cá eu não vi mais ela. 

 
 

Contudo, Fernando relatou já ter agredido fisicamente a ex-mulher, mas como 

uma reação à agressão dela. A situação relatada ocorreu na frente dos filhos. 

Fernando disse, também, que as agressões paravam por causa das crianças:  

Paloma: E durante esses 12 anos teve alguma, alguma situação que 
você pode falar de violência que teve nesses 12 anos? 
Fernando: Não, já aconteceu já, até que, até ela me bater também 
cara, e eu não suportar e também ir pra cima entendeu, e os meus 
filhos começava a chorar, daí eu parava, entendeu? Mas, não era 
porque eu queria, porque primeiro eu era agredido. 
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Ao longo da entrevista, Fernando demonstrou estar muito chateado com toda 

a situação na delegacia. Acreditava que os problemas poderiam ter sido resolvidos 

de outra forma: 

Fernando: (...) Aí, por coisas banais agora chegou né, que uma 
mulher quando gosta do cara, ela não chega a esse ponto não pô, 
ela chega pra ele e conversa, vai pra os pais dela, tudinho né, não 
chega a esse ponto de chegar ir na delegacia e dar parte. 

 
 

Quando questionado sobre o que seria para ele um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Fernando respondeu que nessa relação deveria existir carinho, 

compreensão, afeto, respeito e diálogo. Disse também, não conhecer 

relacionamentos afetivos-sexuais que estivessem equiparados ao ideal de 

relacionamento afetivo-sexual imaginado por ele: 

Paloma: Hum, hum, o que é que você considera como 
relacionamento assim, ideal, como relacionamento afetivo conjugal 
ideal? 
Fernando: O carinho, o afeto, compreensão pô, conversa, diálogo 
que a gente não tinha, final de semana, eu dizia vamos sair, vou não, 
eu saía sozinho, ela eu vou ficar em casa. Assim, vamos sair pô, não 
importa onde seja, se for pra um barzinho, qualquer coisa, vamos, 
quando chega um ponto da pessoa chamando e a pessoa não ir. 
Relacionamento bom que eu acho, é um respeitar o outro cara, não 
respeito de traição, não nesse ponto, assim, respeito de várias 
maneiras né? De compreensão, de moral. Porque um não pode 
perder moral pro outro também né? É esse termo aí, e eu não tava 
mais conseguindo ter moral pra ela, entendeu?  
Paloma: E você conhece algum relacionamento assim, como você tá 
falando? 
Fernando: Se eu conheço? Conheço. Apesar que o relacionamentos 
de meus amigos também não é muita coisa boa não. Agora, deixa eu 
vê, que eu conheça mesmo, não. 

 

A entrevista com Fernando terminou quando ele foi chamado para a ouvida. 

Depois dessa entrevista eu fiquei no pátio, à espera de Juliano. Durante esse tempo, 

abordei outro homem, Josildo, que também havia sido denunciado pela mulher. Ele 

concordou em participar da pesquisa.  
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“É como se diz, o começo tudo é rosas, mas depois a í, da parte dela ela foi 
botando as unhas pra fora”: a narrativa de Josildo 
 

A entrevista com Josildo aconteceu no pátio, quando o mesmo esperava o 

atendimento do comissário. Foi uma entrevista rápida, um pouco confusa, já que a 

fala de Josildo não seguiu uma sincronia temporal fácil de ser acompanhada. 

Josildo tem 40 anos, quatro filhos, mas apenas dois filhos são de seu último 

relacionamento afetivo-sexual. No momento da entrevista, encontrava-se 

desempregado. Foi casado durante 12 anos com a mulher que realizou a denúncia, 

e estavam separados desde janeiro de 2008. Apesar da separação, ainda conviviam 

na mesma residência. 

De acordo com Josildo, esse foi o relacionamento de que mais gostou, dentre 

as relações afetivo-sexuais que teve na sua vida: 

Paloma: E desses dois, qual foi o que o senhor mais gostou? 
Josildo: Eu vou ser sincero, entendeu? 
Paloma: Hum, hum. 
Josildo: O que eu mais gostei foi esse né, que nós (...) 

 

Afirmou que o início do relacionamento foi bom; todavia, com o passar do 

tempo, sua ex-mulher mudou de comportamento, e os dois começaram a pensar de 

maneira diferente. Josildo não vislumbrou uma solução para a situação, 

argumentando que não “podia fazer mais nada”: 

Josildo: É como se diz, o começo tudo é rosas, mas depois aí, da 
parte dela ela foi botando as unhas pra fora. Não posso fazer nada, 
porque se ela fosse né por mim certo assim, a gente sempre se 
sentar combinar as coisas, aí a gente podia durar até muito mais, 
mas não é como eu pretendia que fosse né, totalmente diferente, a 
cabeça dela tá de um lado, e a minha tá do outro também, totalmente 
diferente. Não posso fazer mais nada. 

  

Enfatizou que a mudança no comportamento da ex-mulher aconteceu quando 

ela entrou para uma determinada religião. A partir daí, as divergências entre eles 

aumentaram, levando a uma discussão que culminou com a separação:  

Paloma: E o senhor consegue é pensar, lembrar, identificar o por quê 
que o relacionamento de vocês chegou a esse ponto, de vocês tá 
virem, indo na justiça pra ela tá pedindo, o que foi que aconteceu? 
Josildo: Isso só veio acontecer, entendeu, porque ela, eu não 
discrimino nenhuma religião certo? Eu respeito todas religião, certo? 
Mas ela agora é, ela é crente, certo? 
Paloma: Certo 
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Josildo: Aí se eu vou tomar umas cervejinhas, pra tudinho, ela fica 
invocada né, aí fazer o quê? Aí veio mudando, mudando, certo? 
Cada dia que se passa, foi piorando cada vez mais.  A última 
discussão mesmo que nós tivemos, foi no dia dois de janeiro agora 
de 2008, né. Aí teve essa discussão, mas eu não tenho... 

 

Apesar da separação, Josildo residia, ainda, na casa da ex-mulher. Informou 

que ela gostaria que ele saísse, mas não entendia os motivos pelos quais a ex-

mulher desejava sua saída. Relatou que cuidava da casa, bem como dos filhos, já 

que estava desempregado: 

Josildo: Desde janeiro, agora eu tou lá na residência né, que de fato 
é dela certo, não é meu. Que a casa lá dividiu cada um dois vãos, 
não é tão espaçoso, mas dá pra organizar as coisas, né. Pronto, oh 
ela foi trabalhar, mas todo santo dia sabe o que é que eu faço? Vou 
lá pra baixo no depósito, rodo um pouquinho pá certo, com gás certo. 
Aí quando da a hora do almoço, eu subo nas carreiras, aí boto os 
dois pro colégio, W e R, mas a casa tá o que? Toda varridinha, toda 
limpinha, os pratos lavados, tudo organizado, ela quer mais o que? 
Entendeu? 

  

A despeito dessa situação, Josildo disse que ainda gosta da ex-mulher, 

contudo não vislumbrava um retorno ao relacionamento afetivo-sexual, pois com a 

denúncia acreditava que a ex-mulher queria prejudicá-lo.  A denúncia foi feita, após 

uma discussão que tiveram, e, de acordo Josildo, a ex-mulher, além de ofendê-lo, 

ofendeu sua mãe, o que o levou a ameaçá-la: 

Josildo: Eu não vou mentir certo, gostar eu gosto, mas quem gosta 
um dia desgosta né.  Por isso mesmo, que ela tá fazendo isso aí, 
isso aí, vê ela veio comigo de baixo calão, se fosse só na minha 
parte, tava bom, mas não veio se referir a minha mãe, minha mãe já 
ajudou nós muito certo? Ajudou e muito certo? Que ela um dia, nem 
ia admitir, Aí foi comigo de baixo calão pra minha mãe. Oxe, aí ela 
pegou correu, deu uma porrada na parede, fez um galo, aí ela veio 
de novo na delegacia prestar queixa de mim 
Paloma: E ela correu por quê? 
Josildo: Porque eu disse a ela, olhe tu tá querendo mim esquentar 
entendesse? Tu tá querendo me esquentar, eu vou dá-lhe porrada 
em tu, ela pegou correu, quando ela correu a cortina aberta, ela 
danou a cabeça na parede (...) 

 

No entanto, Josildo não reconheceu a sua atitude como sendo uma ameaça, 

afirmando que a ex-mulher buscou a delegacia contando mentiras sobre o que havia 

ocorrido durante a discussão:  

Josildo: (...) Mas eu não posso fazer nada, ela chegou e mentiu né, 
disse que foi eu que peguei a cabeça dela e danei na parede, o que 
é que eu queria fazer pra danar a cabeça dela na parede? E eu sou 
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doido é? A advogada já tinha mim instruído tudinho, pra não haver 
negócio de agressividade, eu vou fazer o negócio pra me prejudicar, 
agora ela tá me prejudicando, certo? 
Paloma: Mas o senhor ameaçou né ela? 
Josildo: Não, mas eu disse que ia dá uma porrada. 
Paloma: Então, ameaçou ... 
Josildo: Aí ela correu, aí .... 

 

Quando questionado sobre o que seria, para ele, um relacionamento afetivo-

sexual ideal, Josildo disse que esse deveria ter respeito. No seu caso com a ex-

mulher, esse respeito havia acabado, já que ela conversava com os vizinhos 

dizendo que iria prejudicá-lo. Demonstrou surpresa com essa intenção da ex-mulher, 

pois, de acordo com ele, enquanto durou o casamento, nunca a maltratou:  

Josildo: Acho que ela me respeitasse, e eu também né, respeitar ela 
né, que isso que não tá acontecendo entre nós dois, da minha parte 
eu tou fazendo o que posso, mas na parte dela ela fica falando 
besteiras lá pro os vizinhos lá. Que nada ele vai se arrebentar, vai 
não sei o que, vai não sei o que. Eu digo oxe! E as vizinhanças me 
diz, porque tem uns idosos lá que gostam muito de mim, entendeu? 
Josildo vai simbora pra casa da sua mãe, oxe ela vai querer lhe 
arrebentar viu, ela tava falando pra fulano, não sei o que, não sei o 
que. Eu digo oxe, peraí fazer isso comigo, eu nunca maltratei ela, 
certo? Mas isso tá bom, tem que ser como Deus quer e consente, 
né? 

 
Afirmou, então, que o relacionamento afetivo-sexual de sua irmã é permeado 

por esse respeito idealizado por ele para os relacionamentos afetivos-sexuais. Além 

disso, falou que pretende sair da casa de sua ex-mulher quando arranjar um 

emprego: 

Josildo: O da minha irmã mesmo que casou-se, que é enfermeira do 
Hospital Português, certo. E tem um amigo meu também, é eu 
chamo ele de X, o nome dele T, ele, a esposa dele respeita ele, e ele 
respeita a esposa dele,  não tem esse  negócio da mulher, da esposa 
dele tá com  fuxico nas portas dos outros, tá certo quer falar, fala, 
mas não de sentar, e tá, dizendo umas coisas que não tem nada 
haver, falando da vida dos outros (...) Eu digo, nesse mês agora eu 
saio (...) Eu tenho fé em Deus que vou conseguir o meu 
empregozinho.  
 

A entrevista terminou quando Josildo foi chamado para a ouvida. Depois 

dessa entrevista fiquei aguardando Juliano. O atendimento a Juliano foi demorado, 

pensei em desistir. Resolvi dar mais um tempo, e então Juliano desceu. Estava 

chovendo e fui pedir autorização para utilizar a sala de investigação. Assim, fomos 

para sala de investigação e recomecei a entrevista. Aconteceram algumas 
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interrupções com a entrada de alguns policiais, o que deixou evidente que a sala de 

investigação não era o melhor espaço para a realização das entrevistas.  

 
“Porque gostar a gente gosta de qualquer pessoa, am ar a gente não pode amar 
qualquer pessoa, tem que ser do coração”: a narrati va de Juliano  
 

A entrevista com Juliano aconteceu após a ouvida do casal, na sala de 

investigação. Juliano tem 32 anos, é casado e trabalha como comerciário. A 

denúncia na delegacia foi realizada por sua esposa. São casados há dez anos e não 

tiveram filhos, sendo que sua esposa tem dois filhos de outro relacionamento 

afetivo-sexual. Eles convivem com o casal.  

Dentre os relacionamentos afetivos-sexuais que teve, Juliano afirmou que o 

casamento foi o de que mais gostou: 

Paloma: Entendi. Destes quatros relacionamentos que você teve 
qual foi o que você mais se envolveu, mais gostou?   
Juliano: Olha, pra falar a verdade essa quarta pessoa agora, que 
tava hoje até aqui comigo. Porque são dez anos. 
Paloma: Dez anos. 
Juliano:Dez anos juntos, entendeu. Dez anos como eu volto a repetir, 
não é dez dias, não é, já é um bom tempo, pra que as coisas 
venham fluir melhor. 

 

Para ele, o diferencial de sua esposa, quando comparada às outras mulheres 

com quem teve relações afetivo-sexuais, era que ela é uma “boa dona de casa”:  

Paloma: E dentre esses relacionamento que você teve assim, você 
disse que teve quatro relacionamentos né? Relacionamentos mais 
duradouros o que fez você se interessar pela sua atual esposa 
assim, fazer com que você quisesse se casar com ela? 
Juliano: Porque ela é uma boa dona de casa, isso aí eu não nego 
não, pra mim me interessou isso aí. Os três relacionamentos que eu 
tive né, namorada e mais duas noivas, não tiveram interesse. É tão 
fácil botar aliança no dedo e dizer que é noiva, casada, quero vê ter 
responsabilidade entendeu? Tive dois noivados, o primeiro não deu 
certo, o segundo não deu certo, que foi o terceiro, cheguei até 
comprar casa, mobiliar, e foi tudo por água abaixo. E da parte dela 
me interessou muito, porque ela é uma boa de casa, é uma 
excelente mulher. 
  

Segundo ele, o início do relacionamento foi tranquilo, existia uma 

reciprocidade de atenção, carinho e amor. Contudo, relatou que nos dois últimos 

anos do casamento houve um desgaste na relação:  

Juliano: É se amar, dar carinho um ao outro, dá atenção. Eu acho 
que isso aí é muito importante na vida de um casal. A comunhão, 
amor, carinho, atenção um ao outro. Eu acho que se um casal tiver 
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tudo isso, primeiro Deus, segundo a saúde, e o restante você corre 
atrás.  
Paloma: E vocês têm isso tudo, que você falou? 
Juliano: A gente não tem, infelizmente. O que tá faltando é, tanto pra 
mim, quanto pra ela, o que tá faltando é o carinho, atenção. Porque 
se eu dou carinho e atenção a ela, porque ela não pode retribuir isso 
pra mim? Porque se ela não me der, como que eu posso retribuir 
isso pra ela? Entendeu? 
Paloma: Entendi. 
Juliano: É, uma palavra que diz, que eu não me lembro muito bem, é 
dando que se recebe, é isso que eu tava falando. 
Paloma: E nestes dez anos assim, de relacionamento que vocês 
tiveram não teve esse dando que se recebe, como é que foi assim? 
Juliano: Foi bom, foi ótimo, entendeu? Então, de dois anos pra cá 
isso aí foi acabando, entendeu? Gostar é uma coisa, amar é outra, é 
diferente. 
 

Assim, fez uma diferenciação entre o que seria amar e gostar:  

 

Paloma: É, por que que é diferente? 
Juliano: Porque gostar a gente gosta de qualquer pessoa, amar a 
gente não pode amar qualquer pessoa, tem que ser do coração. 
Amar tem que ser do coração, eu acho assim. E gostar não, gostar a 
gente abre a boca pra falar, eu gosto de você, eu gosto de você, eu 
gosto de você, é fácil. Agora amar é diferente, é aqui oh, é o coração 
entendeu? 
Paloma: Entendi. E como é assim esse amar, que você disse, essa 
diferença assim, que você sente que é o coração que tá ... 
Juliano: Olha ... 
Paloma: Dizendo 
Juliano: É uma coisa que até, é um pouco difícil assim, de falar pra 
você tá entendendo? 
Paloma: Hum, hum. 
Juliano: O amor né, eu nem sei nem como é que eu tenho que dá 
essa resposta pra você. Porque é tão interessante, é bonito demais, 
e quando isso aí acaba até a gente tá perto de, da pessoa que a 
gente gosta, ou que a gente já amou, é diferente, a gente nem 
procura mais ficar, tá entendendo? Dá atenção, é diferente demais.  

 
 

Afirmou, então, que ainda amava a mulher e não queria a separação. 

Acreditava que sua mulher, também, gostava dele e não desejava a separação. 

Disse que gostaria de retomar o relacionamento e tentar resolver os problemas de 

outra forma, sem ter de recorrer à delegacia: 

Juliano: A gente se falou pouco né, porque teria que tá aqui hoje. 
Então, quando chegar na minha casa agora, eu vou procurar sentar, 
a gente vai conversar e vai falar um pouco também sobre o 
relacionamento da gente. Eu sei que não é isso que ela quer, e nem 
é isso que eu quero, que a gente falou até na sala do comissário. 
Paloma: Não é isso que vocês querem tá aqui ... 
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Juliano: Não tá dentro de delegacia passando constrangimento, tá 
com discussão, a gente quer tá em comunhão, quer tá bem.   
Paloma: Ela falou isso também? 
Juliano: Falou lá na sala do comissário, entendeu? Como ele disse 
pra mim: oh Juliano, eu se eu fosse você procurava entendeu, 
corrigir isso aí, você tá com a faca e o queijo na mão, agora só 
depende de você. Em momento algum ela falou em separação, quer 
dizer falou né, mas depois voltou atrás. 
 

Apesar da denúncia, não houve separação. De acordo com Juliano, a 

denúncia da mulher referia-se a uma discussão que tiveram em casa. A discussão 

começou quando ele fez uma pergunta e ela lhe respondeu agressivamente. 

Passaram-se alguns dias, Juliano retomou a conversa e obteve a mesma reação da 

mulher. Assim, a discussão aconteceu e sua mulher chamou uma viatura da polícia:   

Paloma: E o que foi que aconteceu? 
Juliano: Bem a gente, essa semana não, a outra semana que 
passou, eu apenas, eu fui fazer uma pergunta, ela é uma mulher 
muito explosiva, tá entendendo? 
Paloma: Tou entendendo. 
Juliano: Muito explosiva mesmo. O temperamental dela é enérgico. 
Então, eu fiz uma pergunta a ela, ela me respondeu de baixo calão, 
não é isso que se faz. Porque, um exemplo, se você é minha mulher, 
e eu sou seu marido, a gente tem que se respeitar, você concorda 
comigo? 
Paloma: Concordo. 
Juliano: Não é isso?  Também não é assim com violência né, porque 
as vezes a pessoa fala uma bobagem na hora da emoção, a pessoa 
explode fala o que quer. Então, se passou quarta, quinta-feira, eu fui 
voltar, novamente, a falar com ela, então, ela voltou a responder de 
maneira agressiva. Então, a gente discutiu, ela chamou uma viatura 
da polícia, a policia veio, não me levou entendeu, porque não houve 
agressão, porque se tivesse ocorrido agressão na hora ele tinha me 
trazido até aqui, ia ser pior. Eu ia até, podia até uma hora dessa tá 
na cadeia, tá entendendo, por uma besteira. Então, eu deveria fazer 
o que? Eu deveria agir com inteligência, mas parece que eu não 
guentei, aí resolvi falar também, entendeu? E foi isso que aconteceu. 
 

Assim, a partir dessa situação sua mulher prestou queixa, acusando-o de 

agressões físicas e morais, e de ameaça. De acordo com ele, as acusações não 

eram verdadeiras, e, inclusive, a mulher chamou alguns vizinhos para 

testemunharem contra ele, mas os mesmos não aceitaram: 

Paloma: Então, foi por esse motivo? 
Juliano: Foi. Dizendo que eu a agredi fisicamente, moralmente, fiz 
ameaças, e nada disso aconteceu, chamou até a vizinhança para 
vim, ser testemunha e ninguém quis vim. Porque teve uma, inclusive, 
que disse até pra ela: Se você tá dizendo, chegou na minha casa me 
chamando pra ser testemunha a seu favor, e a ser contra a ele, eu 
não vou, porque do jeito mesmo que você tá falando  que ele lhe 
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agride, você também agride ele. Então, ela pegou e disse, mas você 
não viu. Aí a mulher, a vizinha pegou e disse eu não vi, mas eu 
escuto e você diz coisas pra eles aí, pra ele principalmente, que 
homem nenhum não leva pra casa não. Se ele fosse, realmente, um 
homem agressivo eu acho que ele bateria em você, deixaria você aí 
com várias hematomas e seria pior.  
 

Juliano disse que sua mulher tem um temperamento difícil, e com o tempo de 

convivência os desentendimentos foram acontecendo:  

Juliano: O que eu tenho mais é de falar mal, é porque ela é muito 
temperamental, tem um temperamento ói explosivo, que às vezes, se 
eu fosse um cabra, se eu usasse a cabeça um pouquinho mais, 
deveria ter dado as costas, e eu acho que eu tinha saído, ia na rua, 
dava um volta até ela se acalmar. Quando se acalmasse, eu ia 
chegar na minha casa normal, não ia acontecer nada disso, que tá 
acontecendo hoje. 
Paloma: E ela sempre foi assim, com esse temperamento? 
Juliano: Bem, com um tempo né, a gente não sabe, não conhece 
ninguém assim de uma hora pra outra não é? Mesmo quem tem a 
convivência, tem que saber quem é a pessoa que a gente se 
envolve, pra depois lá na frente não quebrar a cara não é? E depois 
ela, sei lá, é o jeito dela de ser mandona, entendeu? Isso aí a gente 
foi se desentendendo, foi se desentendendo e chegou até aqui. 
Infelizmente, não era isso que eu queria pra mim não, mas fazer o 
quê? Tem que tocar o barco pra frente. 

 

Afirmou, então, que nos últimos dois anos esses desentendimentos pioraram. 

Para ele, houve um distanciamento entre o casal, ocasionado pela rotina do dia-a-

dia, e que ambos deveriam ter ações que possibilitassem o resgate da relação:    

Paloma: Porque assim, você falou que dois anos, que dois anos pra 
cá o relacionamento meio que, começou a dá errado, o senhor 
consegue identificar, saber qual foi o motivo que fez com que ... 
Juliano: A identificação eu creio que foi assim né, tanto ela como eu, 
não procurou dá mais atenção um ao outro os finais de semana, pra 
gente, totalmente acabaram, a gente não sai mais. Eu como 
trabalho, ela também, a gente fica preso ao trabalho, então a gente 
não tem um tempo para o outro, nem uma conversa dentro da casa 
de nós dois a gente não tem mais. Ela passa a maior parte do tempo 
dela na casa da filha né, porque ela agora já é vó.  
 

Quando questionado sobre o que seria um relacionamento afetivo-sexual 

ideal, Juliano respondeu que ele deveria ter compreensão e diálogo, bem como o 

compartilhar nas tomadas de decisão: 

Juliano: Compreensão, que me compreenda em tudo que eu falar. É, 
não tomar uma decisão entendeu, por conta entendeu, a sós, chegar 
pra mim e perguntar, isso tá certo, tá errado, porque eu tenho que dá 
uma opinião, eu como marido dela, eu acho que eu tenho todo o 
direito entendeu? Não é porque ela tem filhos, os filhos não são 
meus, mas tudo que os filhos quiserem fazer, ela tem que chegar pra 
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mim e perguntar eu tou agindo certo? Ou tou agindo errado? Como é 
que eu devo fazer? Aí vem minha opinião, porque não são meus 
filhos legítimos, mas eu tenho as minhas responsabilidades, são 
meus afilhados, ou enteados, ou sei lá o que, mas tá por minha 
responsabilidade.  
Paloma: O senhor conhece algum relacionamento assim, como o 
senhor tá falando, de compreensão, que a mulher pergunte pra o 
homem né, o que tá certo, o que tá errado ...  
Juliano: Conheço, conheço, e acho muito interessante isso aí. Eu 
acho muito interessante, porque lá na frente, não vem a se 
constranger tanto um quanto outro, entendeu? A mulher tomar uma 
decisão sozinha, e o homem não gostar, chegar pra ele e perguntar.  
Paloma: E o homem pode tomar essa decisão sozinho? 
Juliano: Não, também não, deve ter uma opinião dela, também. 
Paloma: Uma coisa mútua assim? 
Juliano: Justamente, dos dois, tem que se ajudar, é isso que eu tou 
dizendo, tem que se ajudar, entendeu? Se não tiver ajuda de um pra 
outro, aí com um tempo vai se criar um conflito entre o casal, e o 
casal não vai se entender nunca. 
  

A entrevista foi finalizada com alguns comentários feitos por Juliano sobre a 

ação das mulheres e a Lei Maria da Penha. Depois dessa entrevista fui embora da 

delegacia: 

Juliano: Porque, olha uma mentira de uma mulher chegar aqui na 
delegacia, dizer que o homem fez isso, fez aquilo, isso aí é uma 
verdade, viu? Com essa lei aí, Maria da Penha, tem muita mulher se 
aproveitando do momento e, tão botando pra torar viu, não é fácil 
não, mas eu tou tranquilo, sei que Deus é comigo, tá entendendo. 
 

5.1.4 O último dia na delegacia  
          
 

O dia 13 de junho foi último dia em que fui à delegacia, foi uma sexta-feira 

pela manhã. Havia pouco movimento, tanto no pátio como no interior da delegacia. 

Poucos homens e mulheres. Falei com o policial da permanência e, em seguida, fui 

ao pátio, pois existiam alguns homens aguardando atendimento. Dos três homens 

que estavam no pátio, dois eram testemunhas e o outro foi denunciado pela mãe. 

Dentro da delegacia havia um homem que também era testemunha. Fiquei na porta 

da delegacia, observando a movimentação. 

Durante esse tempo, notei que no interior da delegacia se encontravam duas 

crianças e um adolescente, que aguardavam na permanência. Enquanto estava no 

pátio, um homem saiu acompanhado dessas duas crianças e do adolescente. Ele 

entrou e saiu da delegacia algumas vezes e conversou com um policial. Um policial 
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me chamou e disse para entrevistar esse homem. Fui até ele, que estava 

conversando com outro policial, apresentei-me e ele concordou em ser entrevistado. 

 
“Aí o que acontece assim, eu fui, parece brincadeir a, mas eu casei ‘apusso’. Eu 
nuca amei essa mulher”: a narrativa de Armando 
 

A entrevista com Armando foi curta, ocorrendo após sua conversa com o 

comissário. Aconteceu no pátio e foi uma entrevista rápida, com muitas interrupções 

dos filhos, e de telefonemas. Armando foi à delegacia acompanhado dos três filhos e 

esses escutaram boa parte da entrevista. Para mim, tal situação foi bem 

desconfortável, pois Armando falou sobre os problemas que estava enfrentando com 

sua ex-mulher, na frente dos filhos, e não consegui modificar a situação.  

Armando 42 anos, três filhos, e no momento da entrevista encontrava-se 

desempregado. Foi casado durante quase 15 anos com a mulher que realizou a 

denúncia, e estava separado há, mais ou menos, sete anos. Colocou que desde o 

início do casamento, a ex-mulher demonstrava ser uma pessoa nervosa: 

Paloma: E como é que foi assim, o início do relacionamento de 
vocês? 
Armando: É o início ela demonstrava ser uma pessoa muito nervosa, 
e carente, que tinha perdido os pais, os irmãos não apoiavam ela 
muito, e me viu como um irmão, como um amigo, como um 
namorado. 

 

Armando afirmou que sua ex-mulher tinha problemas psiquiátricos. No 

entanto, só veio percebê-los depois de casado, quando eles tiveram o primeiro filho:   

Armando: Porque ela tava perturbada, ela já fazia tratamento com 
psiquiatra tomava alcadil, lexotan, e outros mais só que eu vim saber 
depois, que eu tive o primeiro filho com ela, ela já fazia tratamento 
desde de nova, desde de jovem, a família sabia disso e eu não 
sabia, entendeu? 
 

Disse que o casamento deles tinha sido marcado pelos problemas da ex-

mulher, que se mostrava uma pessoa agressiva: 

Armando: No bloco que nós morávamos, ela chamava altos 
palavrões, eu reclamava dela, porque eu como homem não falo 
esses palavrões, ela, não adianta nem falar, mas ela gritava mesmo 
altos palavrões, batia a porta, quebrava as coisas dentro de casa, 
estourava quadro, derrubava as coisas, me agredia, querendo que 
eu a agredisse, pra perder meu direito, mas eu nunca quis perder 
meu direito, eu nunca dei um arranhão nessa mulher, nunca, jamais, 
e ela tá aqui (...). 
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O casamento aconteceu por causa da primeira gravidez da ex-mulher. 

Armando afirmou que casara, por esse motivo, que não “amava” a mulher. Tanto ele 

quanto o pai não concordavam com o aborto, e o casamento foi realizado “apusso”: 

Armando: (...) Então, eu sempre aconselhei, conversei, ela foi se 
apegando a mim cada vez mais, aí engravidou. O meu pai e eu 
também, nós somos contra o aborto, ele me obrigou a casar com ela, 
ela ia lá pra casa na sexta-feira, e assim ficava lá, com licença... 

(interrupção para atender a filha) 
Armando: Aí o que acontece assim, eu fui, parece brincadeira, mas 
eu casei apusso. Eu nuca amei essa mulher (...) 

 
Apesar de ter dito que não “amava” a ex-mulher, Armando disse que gostou 

dela, contudo esse sentimento foi se desgastando com o tempo, por causa dos 

problemas decorrentes do seu comportamento. Além disso, acrescentou que em 

todo o período de casado viveu para a família, chegando a anular sua própria vida, e 

que isso foi marcado por muito sofrimento: 

Armando: (...) Eu gostava dela, e fazia tudo, eu acho que o pouco 
que eu sentia por ela, foi se desgastando, foi corroendo com o 
tempo, em vez de ela me aproximar dela, ela me afastava cada vez 
mais, sabe?  
Paloma: Hum rum 
Armando: Foi, foi lamentável, ainda hoje eu lamento tudo isso ter 
acontecido, não foi minha intenção. 
Paloma: Mas durou um tempo né? 
Armando: Sofri muito. 
Paloma: Sofreu muito. 
Armando: Sofri muito, me anulei, fui escravo da família. Verdade 
verdadeira, não tenho o que esconder não. 

 

Durante o período do casamento, ocorreu uma separação que durou alguns 

meses. De acordo com Armando, por insistência da ex-mulher e da família, e por 

estar preocupado com os filhos, houve uma reconciliação: 

Armando: Não, porque após a separação, é com oito meses depois, 
ela me procurava, e procurava minha família pra que a gente 
voltasse a viver juntos. E eu olhando os filhos numa situação difícil, 
porque ela tava perturbada (...) 
 

 
No entanto, os problemas não melhoraram, o que levou à separação 

definitiva. Mesmo separados, os problemas continuaram, chegando à denúncia na 

delegacia. Armando relatou que não houve situação de discussão e/ou agressão 

física. Para ele, a ex-mulher realizou a denúncia para tentar amenizar a sua 

situação, já que havia abandonado os filhos e ele prestou queixa contra ela no 

Conselho Tutelar: 
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Paloma: Certo, e qual foi o motivo da denúncia aqui? 
Armando: Aqui é o seguinte, que ela abandonou os filhos, ela estava 
com a guarda dos filhos perante o juiz, houve uma audiência, e eu 
pagava um aluguel junto com ela de uma casa, mantinha as 
despesas com alimentação, educação, e há um dois meses atrás, 
ela vinha ameaçando que ia deixar as crianças, que já não 
aguentava mais, que ia embora, porque tava com o emprego dela lá 
no X e queria viver a vida dela, e assim fez abandonou por nove 
dias, eu fui ao Conselho Tutelar, prestei uma queixa contra ela. O 
conselheiro fez uma entrevista comigo, e logo depois fez uma 
entrevista com cada um dos filhos, e concordando com tudo aquilo 
que eu falei, que foi a verdade. 

 
 

De acordo com Armando, a ex-mulher afirmou que após a primeira separação 

ela tinha aceitado a reconciliação apenas para prejudicá-lo. Sendo assim, para ele 

todas as atitudes dela tinham esse objetivo. Com a separação definitiva, e por ele 

estar envolvido com outra pessoa, ela estava criando situações para “destruí-lo”: 

Armando: (...) Agora eu acho assim sabe, ela tem o direito de viver a 
vida dela com quem ela quiser, como é direito meu também, como 
ela me viu há dois meses atrás com uma namorada minha, uma 
pessoa que eu gosto, que eu quero viver, aí ficou com ciúmes 
porque ela é uma pessoa ciumenta, possessiva, problemática, 
quebrava tudo dentro de casa, entendeu? Eu sempre vivi pra família, 
nunca trai, era sempre de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, 
vivo pra eles, pedir apartamento, pedir carro, me botou uma conta de 
telefônica no valor de 1.200 reais pra eu pagar, porque eu, a conta 
estava no meu nome, quem pagava era ela, como ela causou essa 
despesa, ela queria que eu pagasse, porque estava em meu nome, 
mesmo assim eu paguei. Agora, ela falou pra mim por último que 
aceitou a volta pra me destruir, e é só que ela tem feito, é só isso aí.  
 

Assim, afirmou que não tinha motivos para preocupações com a denúncia na 

delegacia, já que estava falando a verdade, e que seus próprios filhos eram 

testemunhas de tudo que acontecera. Procurou a ex-mulher para conversar sobre “o 

abandono” dos filhos, e logo após essa conversa ela fez a denúncia. Todavia, sua 

ex-mulher não compareceu à delegacia. Segundo ele, ela desistiu da denúncia: 

Armando: (...) Se ela não tinha endereço fixo, eu tinha que procurar 
ela no endereço fixo, qual seria? O emprego, que é X, o hospital. E 
verdadeiramente, ela abandonou os três filhos, por quinze dias, 
quando eu voltei pra casa, esses meninos estavam de madrugada na 
rua, a noite, durante o dia, a própria vizinha do primeiro andar já 
vinha estranhando o comportamento dela, durante os dois meses 
que ela chegava na sexta-feira, pegava tudo que era dela 
desaparecia, só voltava na segunda, deixava os filhos ao boleo, 
entendeu? E os próprios filhos são testemunhas disso né, e vinham 
sofrendo é, com isso. Então, eu estive aqui na delegacia, me 
apresentei naturalmente, de imediato falaram que você deve ir com o 
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advogado, eu disse não, pra que advogado se eu tou com a verdade, 
a verdade é que ela abandonou as crianças, ela tá querendo inverter 
a situação.  
 

A entrevista terminou, repentinamente, quando Armando teve de levar a filha 

ao médico, pois ela não estava se sentindo bem. Depois da entrevista com 

Armando, voltei à permanência. Um homem chegou acompanhado de uma mulher. 

Fui até ele, que tinha sido denunciado pela irmã. Subi. Conversei um pouco com o 

policial da permanência, que reiterou que a delegacia de Santo Amaro prestava 

atendimento apenas às mulheres com residência em Recife.  

Informou que a delegacia estava com muitos inquéritos, que a demanda era 

grande, e por isso os casos da Região Metropolitana estavam sendo atendidos pelas 

delegacias comuns. Esse era o encaminhamento dado pela Delegacia da Mulher de 

Recife quando mulheres de outras localidades buscavam seus serviços. Após essa 

conversa com o policial, fui até um homem que estava no pátio. Ele tinha sido 

denunciado pela mulher e concordou em participar da pesquisa. 

 

“É, eu tentei, mas eu acho que agora não tem como n ão, depois dessa eu 
fiquei muito chocado, não esperava que ela fosse fa zer isso, fiquei muito 
magoado”: a narrativa de Jorge 
 

A entrevista com Jorge ocorreu no pátio, antes da ouvida do casal. Foi rápida 

e transcorreu sem interrupções. Jorge tem 40 anos, dois filhos do atual casamento, 

e no momento da entrevista encontrava-se desempregado. Ainda se considerava 

oficialmente casado com a mulher que fez a denúncia. 

Jorge relatou ter tido poucos relacionamentos afetivos-sexuais, sendo o 

casamento o relacionamento de que mais gostou. É casado há 14 anos, e para ele a 

relação sempre foi boa, havendo muito diálogo e compreensão de ambas as partes, 

e os desentendimentos apenas vieram no final do relacionamento: 

Paloma: E de todos os relacionamentos que o senhor teve qual foi 
que mais gostou? O senhor mais gostou, mais se envolveu? 
Jorge: O que eu mais me envolvi foi com a minha vida de casado 
mesmo. 
Paloma: Vida de casado mesmo ... 
Jorge: Foi, eu passei 14 anos casado, foi o mais, o que eu mais 
gostei foi esse. 
Paloma: Foi?  
Jorge: Foi. 
Paloma: Porque assim, o senhor mais gostou desse? 
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Jorge: Porque a gente se dava muito bem, combinava, todos 
assuntos eram, eram repetidos e repetidos, e a gente ficava, entrava 
num acordo, nunca teve assim, uma desavença em termos de nada. 
Só no final mesmo do relacionamento, foi que veio haver algumas 
desavenças.  
 

Jorge disse que está separado há cinco meses da mulher, que a separação 

ocorreu porque ela não aceitava a sua rotina de trabalho. Algumas noites Jorge tinha 

que dormir no trabalho, e para a mulher ele estava mentindo, pois ela acreditava que 

ele saía com outras mulheres:  

Paloma: Ela não aceitou o que assim, que tava acontecendo? 
Jorge: Ela não aceitou, é, o fato de, que eu trabalhava né a noite 
tudinho, as vezes não tinha como vim pra casa, tinha que dormir lá 
no trabalho, e ela não aceitava isso. 
Paloma: Hum, hum 
Jorge: Aí, achava que eu estava saindo com outras mulheres, é 
prova que até hoje ainda continuo sem mulher, tou  sem mulheres. 
Paloma: Hum, hum, e aí foi esse o motivo da separação? 
Jorge: É, o motivo da separação foi esse aí (...) 

 

Por causa da situação descrita acima, Jorge argumentou que aconteceu uma 

discussão, o que levou a mulher prestar queixa contra ele. Jorge demonstrou  sua 

insatisfação com essa atitude da mulher: 

Jorge: (...) Ela achou por direito discutir comigo, nós discutimos, uma 
discussão como qualquer casal discute, e ela achou no direito de 
prestar uma queixa minha, eu acho que eu nunca faria isso, eu 
como, como ela sendo minha esposa, sendo mãe de meus dois 
filhos, dos meus dois filhos, jamais eu faria isso com ela, eu nunca, 
eu não tenho essa índole não, de fazer, tentar fazer o que ela fez, 
né? Eu acho que ela errou, nesses termos (...). 

 

Segundo ele, os dois poderiam resolver a situação de outra maneira, sem 

recorrer à delegacia. Afirmou que a discussão fora uma discussão como as que 

acontecem entre qualquer casal, e que em tal situação algumas coisas podem ser 

ditas, motivadas pela emoção do momento: 

Paloma: Mas foi como assim, foi uma discussão e aí ela veio pra cá? 
Jorge: É foi, discussão de qualquer casal né? 
Paloma: Hãn, hãn 
Jorge: Como qualquer casal tem discussão, agindo pelas emoções 
né, porque às vezes quando a pessoa fala dentro da emoção, agindo 
pela emoção, às vezes fala coisa, que não é pra falar, você fica 
agindo pela emoção. Então, é muito ruim isso aí e depois, quando 
você para com aquela, que você volta ao senso normal né, você vai 
vê que não é nada daquilo que você falou, e que, e que, tudo 
normaliza, né? 
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Quando questionado sobre o que motivou seu interesse pela sua mulher, 

afirmou que ela era uma pessoa inteligente, educada e compreensiva, e isso fizera 

com que a escolhesse para casar e constituir uma família:  

Paloma: E o senhor Jorge, consegue identificar o que foi que 
chamou mais atenção nela, pra o senhor ter escolhido ela pra casar, 
pra constituir uma família? 
Jorge: O que eu vi assim, no ponto de vista dela, ela é uma pessoa 
muito legal, compreensiva, educada, é bastante inteligente, e por ela 
ser tão inteligente eu nunca pensei que ela fosse fazer isso, de 
chegar nesse ponto aí onde nós estamos.  
 

De acordo com Jorge, a separação está sendo difícil, pois ele sente a falta 

dos filhos. Relatou que tentara retomar o relacionamento, mas sua mulher não quis: 

Paloma: E, o senhor tá falando que o motivo da separação, e tá 
sendo muito ruim assim, essa separação pro senhor? 
Jorge: É, pra mim tá, até porque eu sinto muita falta dos filhos, dos 
meus filhos, eu não tenho como no momento não tá junto dos meus 
filhos, é fica muito difícil o contato com meus filhos. Aí eu queria 
muito tá junto deles, até tentar é, vê se tinha uma volta, mas ela não, 
ela não aceitava, que aquela coisa, não sei o que tá rolando na 
cabeça dela. 

 
Afirmou que ainda gosta da sua mulher, contudo demonstrou estar muito 

magoado com a denúncia feita por ela, e por isso, depois da denúncia, não 

vislumbra uma volta. Para ele, toda a situação na delegacia foi constrangedora: 

Paloma: E o senhor ainda gosta dela?  
Jorge: Não, se eu falar que eu não gosto, eu estou mentindo pra mim 
mesmo. Porque 14 anos não são 14 dias, 14 anos é muito tempo, 
você conhece os costumes da pessoa, a pessoa conhece os seus. 
Então, a gente, nós sabemos o que, ela sabe que eu gosto, o que ela 
gosta. Então, é muito difícil dizer, que eu, que eu não gosto dela, não 
gostaria dela, é muito difícil. 
Paloma: Por isso que o senhor tentou uma volta? 
Jorge: É, eu tentei, mas eu acho que agora não tem como não, 
depois dessa eu fiquei muito chocado, não esperava que ela fosse 
fazer isso, fiquei muito magoado. 
Paloma: Muito magoado. 
Jorge: E ainda estou, muito magoado. Eu jamais faria isso, prestar 
uma queixa de uma pessoa, que conhecendo a índole da pessoa, 
sabendo quem é a pessoa, e prestar uma queixa, chegar numa 
delegacia, ficar esperando olhando pra cara dos, dos agentes, os 
agentes olhando pra você, isso aí é o fim da picada. 
   

A entrevista terminou quando Jorge foi chamado para ouvida.  Após essa 

entrevista, fui agradecer às delegadas e aos policiais a disponibilidade do espaço e 

a receptividade. Nesse dia, finalizei minhas entrevistas: foram quase dois meses de 

participação no cotidiano da delegacia.  
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A forma usada para relatar esse cotidiano está de acordo com a perspectiva 

teórico-metodológica escolhida nesta dissertação, as práticas discursivas e   

produção de sentidos. Utilizamos a narrativa como artifício para organizar as 

construções discursivas produzidas ao longo desse percurso interativo da pesquisa.  

Partilhando o posicionamento de que o mundo é uma construção pautada nos 

significados e que nele o conhecimento é produzido de modo compartilhado e 

interativo, podemos dizer que memórias, histórias de vida foram trazidas pelos 

diversos interlocutores que construíram conjuntamente a narrativa produzida neste 

capítulo (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007).  

As narrativas não acontecem simplesmente, são contadas, cada narrativa e 

cada palavra são polifônicas, seu significado é perpassado pelos incontáveis 

contextos em que apareceu antes, é o chamado princípio dialógico do discurso de 

Bakthin (1995). Para Meneghel e Iñiguez (2007):  

O mundo está atravessado por narrativas e é precisamente este 
atravessamento que constitui o mundo. Narrações estão incrustadas 
na sociedade, elas se entrecruzam e dialogam entre si, outorgando 
realidade ao mundo em que vivemos (p. 15).  

 

Assim, dando continuidade à proposta de narrar os percursos da pesquisa 

passemos para os passos analíticos, mas lembrando aos leitores(as) que, na 

perspectiva das práticas discursivas e produção de sentidos, a explicitação dos 

caminhos da análise é fundamental, tanto para discussão ética, sugerida na 

abordagem construcionista, quanto para a garantia de uma postura explicativa e 

reflexiva sobre a produção do conhecimento (SPINK; MENEGON, 2004).  

 



 
 

 

6. ANÁLISES E DISCUSSÃO  
 

 

Toda a trajetória narrada nesta dissertação é um convite à complexa teia de 

práticas discursivas e não-discursivas, a partir das quais se produz a violência 

conjugal no cenário da Delegacia da Mulher de Recife. Desse modo, estudar a 

produção de sentidos sobre a conjugalidade e a afetividade36 é construir uma 

narrativa a partir das narrativas dos homens denunciados por violência conjugal. É, 

também, lançar um desafio ao olhar parcial, que ainda se faz presente na psicologia 

ao estudar fenômenos sociais dentro de uma ótica individualizante e 

descontextualizada (NOGUEIRA, 2001). 37  

As descrições reflexivas ou reflexões descritivas aqui apresentadas levam a 

considerar que o caminho da “patologização” dos homens denunciados por violência 

conjugal não parece um caminho produtivo, na medida em que os repertórios sobre 

o que seja masculino e feminino e suas relações no contexto da conjugalidade foram 

construídos ao longo de toda uma história, cultura, política, característicos da 

modernidade ocidental (MACHADO, 2004). 38  

Pode parecer repetitivo, mas é importante ressaltar que esta dissertação se 

localiza na perspectiva do construcionismo social, mais especificamente no estudo 

das práticas discursivas e produção de sentidos (SPINK, 2004). É preciso, assim, 

explicitar posicionamentos, frente à produção do conhecimento, bem como o lugar 

da psicologia social, com a qual se identificam as ideias aqui apresentadas.  

Como foi exposto no capítulo anterior, foi considerado como um desafio 

construir uma narrativa para alinhavar os resultados. Para iniciar o processo de 

análise, organizou-se um corpus textual, para o qual não há regras ou receitas, e 

que consiste em desenvolver esquemas interpretativos. Trata-se da escolha de um 

tema ou foco de interesse, relacionado aos objetivos da pesquisa, que irá catalisar a 

construção de repertórios (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007). Assim, após a leitura 
                                                 
36 Lembremos que a conjugalidade é entendida nos termos propostos por Machado (2001) como relações 
estáveis entre homens e mulheres, as quais pressupõem o exercício da sexualidade, a coabitação e a 
reprodução familiar.   
37 Para uma melhor discussão sobre o lugar da psicologia ver: Nogueira, C. Contribuições do construcionismo 
social a uma nova psicologia do gênero. Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Portugal. 
Cadernos de Pesquisa , n.112, p- 137-153, março, 2001. Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do 
Minho. Portugal.   
38 Cantera (2007) questiona até a possibilidade de construção de um perfil psicológico do homem autor de 
violência conjugal, pontuando que qualquer homem, quiçá qualquer pessoa, pode ser um autor(a) de violência, a 
depender das circunstâncias socioculturais.    
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exaustiva da narrativa construída no capítulo anterior, foram produzidos inicialmente, 

quadros com os recortes das narrativas dos entrevistados, tendo como base três 

eixos analíticos: 

1. Como os homens denunciados por violência conjugal definem sua relação 
afetivo-sexual? 

2. Como os homens denunciados por violência conjugal se percebem e 
como percebem a companheira, ou ex-companheira, no jogo amoroso e 
no jogo do conflito? 

3. Como os homens denunciados por violência conjugal idealizam um 
relacionamento afetivo-sexual? 

 
 

A partir desses três eixos analíticos, foram produzidos 15 quadros individuais. 

Os quadros39 têm quatro colunas: a primeira com o nome fictício do entrevistado, e 

as demais estão correlacionadas aos temas dos eixos analíticos.  

Foram feitas repetidas leituras desses quadros, e a diversidade encontrada foi 

desafiante para a categorização. Tais leituras foram ao mesmo tempo prazerosas e 

angustiantes, na medida em que surgiam novas ideias e, ao mesmo tempo, novas 

preocupações. Passada a “crise”, foi possível  produzir três categoria analíticas:  

1. O relacionamento afetivo-sexual cujo início foi “bom”, mas 
posteriormente instala-se uma crise conjugal, 

2. O relacionamento afetivo-sexual como possibilidade para a construção 
de um ideal de família, e 

3. O relacionamento afetivo-sexual marcado pela violência conjugal.  
 

Tendo a Delegacia da Mulher como o contexto de produção dessas 

entrevistas, é importante considerar a inserção dos interlocutores nesse contexto. 

Assim, focalizamos aquilo que se pode definir como: o desfecho ‘final’ dos conflitos 

conjugais: a Delegacia da Mulher, buscando dar conta de como o cotidiano na 

delegacia foi significado no processo interativo da pesquisa.    

 

6.1 O relacionamento afetivo-sexual cujo início foi  “bom”, mas posteriormente 
instala-se uma crise conjugal 
 

Nas leituras das narrativas de alguns homens, percebemos que a 

conjugalidade se inscreve em dois momentos. Um primeiro momento caracteriza-se 

por um início de relacionamento afetivo-sexual tido como bom, tranquilo, divertido, 

amoroso, etc., que dura algum tempo, e um segundo momento caracterizado por 
                                                 
39 Ver modelo em anexo, apêndice 4. 
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uma crise conjugal duradoura, marcada por agressões físicas e/ou verbais, como 

está ilustrado nos fragmentos a seguir: 

Emanuel: Não, no começo, era tudo na paz, era tudo tranquilo né, 
meu amor pra lá, meu amor pra cá, depois, isso no namoro, o 
noivado, depois de casado. Foi um ano de namoro, um ano de 
noivado, depois que casamos, depois de quatro meses pronto, o 
relacionamento já começou a ir por água abaixo, ainda, ainda, fomos 
casados seis anos. Aí não deu, não deu, cada um segue sua vida.  

 
Fernando: O início foi bom, a gente saía e tudo, a gente saía, sempre 
se comunicava um com outro (...) Uns oito anos, nove anos, por aí. 
De três anos pra cá mais ou menos, foi só confusão, separando, 
voltando, separando, voltando. 
 
Juliano: Foi bom, foi ótimo, entendeu?40 Então, de dois anos pra cá 
isso aí foi acabando, entendeu? 
 

 

Nesse primeiro momento, as relações afetivo-sexuais são classificadas como 

boas, amorosas, bem como as mulheres e/ou ex-mulheres. As mulheres que 

“escolheram para casar” são tidas como especiais, com algum diferencial positivo 

quando comparada às outras mulheres: 

Fernando: Acho que, que ela tocou meu coração aí, né cara. E, as 
outras não, assim, as outras era mais assim, tava num pagode, aí ia 
pra outro pagode de beber, farra, entendeu? 
 
Juliano: Gostar é uma coisa, amar é outra, é diferente. Porque gostar 
a gente gosta de qualquer pessoa, amar a gente não pode amar 
qualquer pessoa, tem que ser do coração. Amar tem que ser do 
coração, eu acho assim. E gostar não, gostar a gente abre a boca 
pra falar, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, é 
fácil. Agora amar é diferente, é aqui oh, é o coração entendeu? 

 

Parece que os homens trazem em suas narrativas afetos correlacionados a 

um ideal de amor, entendendo que o amor, aqui, é compreendido no quadro das 

suas significações históricas e culturais, ou seja, que aquilo que é percebido como 

uma manifestação de amor é um produto social e discursivo (NEVES, 2008).  

Supomos, pois, que os repertórios sobre a conjugalidade, nesse primeiro 

momento, estariam consonantes com a idealização proposta pela retórica do amor 

romântico (ROUGEMONT, 2003). Para Grossi (2004), a noção de conjugalidade 

ocidental está atrelada à ideia do amor conjugal romântico. De acordo com Costa 

(1998), os discursos sobre o amor romântico objetivam validar a concepção de que o 

                                                 
40 Referindo-se ao início do relacionamento conjugal. 
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“verdadeiro amor” seria um sentimento único, inconfundível, universal e inerente ao 

ser humano, o que o diferencia dos outros afetos: 

Geraldo: (...) Então, eu não acredito em vários amores não. Pode até 
ter vários amores, porque cada qual é uma situação, mas um amor 
sentimental assim, eu não acho que vale (...) A gente gosta, se 
apaixona, porque paixão é uma coisa, paixão é coisa de momentos 
passageiras, foi o que disse pra ela, o que ela teve durante 12 anos 
comigo foi paixão, acabou.    
Paloma: Durou um tempo né? 
Geraldo: É. Tanto pode ser de uma semana, de um dia, de ficar, 
como pode ser de muitos outros tempos, de passar muitos anos. Aí o 
que ela sentiu foi paixão, mas amor não. Amor quem sentiu fui eu  
(...) o amor é pra sempre. 

 

Nesse sentido, o amor é concebido como um sentimento enigmático. 

Rougemont (2003) compreende a retórica do amor romântico a partir do mito de 

Tristão e Isolda. No mito, resumidamente, o sentimento nomeado como amor é 

permeado por uma magia, os amantes estão embebidos por uma poção mágica – 

que corresponde ao amor – em que o que importa é simplesmente amar. Essa 

caracterização enigmática do amor está presente nos repertórios de alguns homens 

denunciados por violência conjugal, como ilustram os trechos abaixo:   

Geraldo: Paloma, é uma coisa inexplicável né? 
Paloma: Uma coisa inexplicável.  
Geraldo: Sentimento a gente não sabe. A gente vê uma pessoa, no 
caso dela, desde do momento que eu a vi, senti aquele frio no 
estômago, senti que era alguma coisa, a gente acha a pessoa bonita,  
pode parecer pra outra a pessoa mais feia do mundo, mas os 
sentimentos das pessoas ninguém pode julgar, cada qual tem um. Aí 
pronto, senti aquele frio, já sabia que era alguma coisa. 

 
Paloma: Entendi. E como é assim esse amar, que você disse, essa 
diferença assim, que você sente que é o coração que tá ... 
Juliano: Olha ... 
Paloma: Dizendo 
Juliano: É uma coisa que até, é um pouco difícil assim, de falar pra 
você tá entendendo? 
Paloma: Hum, hum. 
Juliano: O amor né, eu nem sei nem como é que eu tenho que dá 
essa resposta pra você. Porque é tão interessante, é bonito demais, 
e quando isso aí acaba até a gente tá perto de, da pessoa que a 
gente gosta, ou que a gente já amou, é diferente, a gente nem 
procura mais ficar, tá entendendo? Dá atenção, é diferente demais.   

 
 

Desse modo, a retórica do amor romântico, quando incorporada pelo amor 

cristão define como premissas básicas: a idealização de um sentimento pessoal, 

apresentado como pleno, mágico, extático e superior em intensidade e gozo a 
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qualquer outra experiência emocional do indivíduo; a desqualificação moral do 

exercício puramente físico da sexualidade, e a construção de uma união, entre o 

casal (homem e mulher), que é feliz para a vida toda (COSTA, 1998):   

Igor: Você acho, que quando você casa, quando padre diz, o padre 
ou o pastor seja lá o que for, diz oh é por resto da vida, na doença ou 
na saúde, na doença, na saúde, eu acho que por aí, sou muito, muito 
da religião.  

 

Del Priore (2006), ao discorrer sobre a história do amor no Brasil, faz um 

percurso desde o Brasil colônia até os dias atuais. O que nos interessa no retrato 

traçado por Del Priore (2006) é compreender a variabilidade dos discursos 

amorosos, já que esses são característicos de uma determinada época, de um 

determinado contexto sócio-histórico. Tais discursos vinculam-se às concepções de 

gênero, família, conjugalidade, etc. Dessa maneira, as concepções de amor se 

inserem em um contexto mais amplo que possibilita a construção de determinadas 

práticas sociais.      

Assim, quando “o ser amado” é idealizado, não é qualquer idealização que é 

realizada.  Para Giddens (1993), o surgimento da ideia do amor romântico, a partir do 

final do século XVIII, relaciona-se a vários conjuntos de influências que afetaram as 

relações entre homens e mulheres, como a criação do lar, a modificação nas 

relações entre pais e filhos e a “invenção da maternidade”. 41Parece, portanto, que as 

escolhas amorosas se inscrevem em determinados padrões hegemônicos de gênero, 

como se percebe nos trechos abaixo: 

Juliano: Porque ela é uma boa dona de casa, isso aí eu não nego 
não, pra mim me interessou isso aí. Os três relacionamentos que eu 
tive né, namorada e mais duas noivas, não tiveram interesse. É tão 
fácil botar aliança no dedo e dizer que é noiva, casada, quero vê ter 
responsabilidade entendeu? Tive dois noivados, o primeiro não deu 
certo, o segundo não deu certo, que foi o terceiro, cheguei até 
comprar casa, imobiliar, e foi tudo por água abaixo. E da parte dela 
me interessou muito, porque ela é uma boa de casa, é uma 
excelente mulher. 

 
Igor: É educação, cuidado com as crianças, é o comportamento das 
pessoas, maneira de vestir, maneira de se expressar, uma coisa que 
a gente observa nas pessoas, principalmente, na mulher quando 
você quer casar, porque você vai ter uma convivência é (...) pelo 
menos, a priori por resto da vida. 

 

                                                 
41 Para Giddens (1993), a ideia do amor romântico, de alguma forma, implica desigualdade de gênero e, quando 
incorporada pela religião, tais desigualdades se tornam mais fortificadas. 



 

 

126 

De acordo com Neves (2008), os discursos sobre a intimidade e o amor 

romântico são genderizados, tendo fortes implicações nas relações entre as 

pessoas, isto é, as noções de gênero caracterizam as concepções sobre o amor. 

Para a autora, tais discursos estão imbuídos de noções de poder desniveladas e 

legitimadoras de ações que visam garantir, de alguma maneira, a continuidade dos 

padrões hegemônicos de gênero. 

Nesse sentido, o segundo momento, caracterizado pela crise conjugal, inicia-

se, justamente, quando tais padrões hegemônicos relacionais são desestabilizados. 

As crises conjugais foram desencadeadas por mudanças no comportamento das 

mulheres e/ou ex-mulheres, e por mudanças nos padrões de vida, ocasionadas pelo 

desemprego dos homens: 

Fernando: Uns oito anos, nove anos, por aí. De três anos pra cá mais 
ou menos, foi só confusão, separando, voltando, separando, 
voltando. Aí muitas amizades com ela, eu chegava pra lá, eu dizia 
não quero você com fulana, quando eu chegar quero meu café 
pronto, e nada, quando eu chegava tava conversando com sicrana, 
porra tudo isso vai evoluindo, vai tendo raiva na mente do cara, 
bebida não controla ninguém, que bebida não leva ninguém pra 
frente. Daí chegava em casa muito bêbado, era um monte de 
discussão. 

 
Igor: Aí aquela história, que você hoje tem muitas variações de, de 
eu também sai do emprego, botei um negócio pra mim, o negócio 
não deu certo, isso talvez também tenha influído, eu baixei meu 
padrão de vida, vim recuperar esse padrão, há, nos últimos dois 
anos, eu tava nesse período que falei, que perdi 80% da renda. Aí 
quer dizer, voltei pro padrão, até que deu uma aliviada, quando eu 
caio de novo, explodiu a bomba como diz a história, acho que foi, 
talvez né, não que tenha sido isso, mas eu acho que isso pode ter 
contribuído fortemente para. 

 

Ao que parece, os repertórios sobre a conjugalidade são inscritos em relações 

de poder significadas a partir de um saber hegemônico de gênero que regula as 

relações sociais entre homens e mulheres (SCOTT, 1988). De acordo com Foucault 

(1979), o poder se exerce de forma fluída dentro das relações. Nessa perspectiva, o 

poder circula, não é fixado em algo ou em alguém; todavia, vincula-se aos diversos 

saberes (produzidos pela ciência, religião, escolas, etc.), regulando as relações 

sociais que se caracterizam, na maioria das vezes, como relações de dominação, e 

por consequência, relações desiguais.       

Tal padrão hegemônico veicula condutas com status de “única verdade”, 

engendrando os comportamentos em rígidos padrões relacionais. Quando esses são 
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desestabilizados, consequentemente, as relações de poder se configuram como 

conjugalidades assinaladas pelo uso da violência. Para se entender esse padrão 

hegemônico relacional, é trazida aqui a ideia da masculinidade hegemônica.  

De acordo com Connel (1997), a masculinidade hegemônica é um modelo 

construído de relações de gênero, o qual configura práticas genéricas de dominação 

e subordinação de determinados grupos sobre outros, como o patriarcado que 

normatiza posições – dominante para os homens e subordinada para as mulheres.  

No patriarcado, configuram-se demarcações rígidas de posicionamentos 

relacionais. Parker (1991) compreende que o sistema patriarcal brasileiro construiu o 

masculino valorado a partir da ação e da virilidade, e o feminino é valorizado dentro 

das funções de esposa e mãe: 

Fernando: Uma dona de casa exemplar, assim que espera o marido 
chegar do trabalho, ou que teja na rua, mas quando tiver perto do 
marido chegar volte pra casa, apronte o café do marido, o almoço. 
Você acredita cara, eu trabalhei seis anos numa empresa, nesses 
seis anos ela nunca levantou pra fazer meu café da manhã, tem 
vezes que eu saía, saía às vezes nem café eu tomava. Já vem agora 
já vem de tempo, essa discussão da gente, todo dia, todo dia, todo 
dia, a gente brigando. 
 
Emanuel: Porque, quando nós nos separamos, eu fiquei com a 
criança, eu disse a ela, que ela não tinha condição moral de criar 
uma criança, não financeira, porque financeira é comigo né, que sou 
o pai, não é com ela. 

 

Para Vale de Almeida (1995), a masculinidade hegemônica funciona como um 

modelo ideal de discurso que atribui aos homens o privilégio potencial de dominação 

e ascendência social, exercendo poder controlador tanto nos homens, como nas 

mulheres. Sendo um modelo cultural ideal, não é atingido por nenhum homem, 

contudo molda as práticas e as expectativas dessas práticas, no que diz respeito, 

também, às relações de conjugalidade. Assim, quando há a inversão nos 

posicionamentos de tais práticas, como, por exemplo, o homem desempregado e 

que cuida da casa, há uma desorganização conjugal que pode ocasionar conflitos:     

Josildo: Desde janeiro, agora eu tou lá na residência né, que de fato 
é dela certo, não é meu. Que a casa lá dividiu cada um dois vãos, 
não é tão espaçoso, mas dá pra organizar as coisas, né. Pronto, oh 
ela foi trabalhar, mas todo santo dia sabe o que é que eu faço? Vou 
lá pra baixo no depósito, rodo um pouquinho pá certo, com gás certo. 
Aí quando da a hora do almoço, eu subo nas carreiras, aí boto os 
dois pro colégio, W e R, mas a casa tá o quê? Toda varridinha, toda 
limpinha, os pratos lavados, tudo organizado, ela quer mais o quê? 
Entendeu? 
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A ideia trazida por Machado (2004) sobre o código relacional da honra é 

interessante para se compreenderem esses jogos conjugais. Para a autora, tal 

padrão relacional exige responsabilidades recíprocas, porém em afazeres 

diferenciados para homens e mulheres nas suas funções de parceiros.  Segundo 

esse código, a posição de provedor parece ser a contrapartida para o 

reconhecimento da respeitabilidade feminina, garantida pela fidelidade. 42 

Esta ideia de Machado (2004) apenas ilustra uma maneira de pensar as 

construções das relações conjugais, e como essas, ainda, se dão dentro do 

patriarcado.43 Assim como Parker (1991), Machado (2004) destaca que, no Brasil, a 

construção hegemônica dos padrões de gênero se dá dentro da retórica do 

patriarcado. Vale ressaltar que o patriarcado é tido como um padrão hegemônico 

legitimado socialmente, que posiciona as relações de gênero e define condutas 

historicamente desiguais.  

É preciso destacar que tal padrão deve ser compreendido como construção, 

referências compostas e adotadas de maneira bastante complexa, pouco linear e 

nada fixa (DEBERT; GREGORI, 2008). Como o próprio Connel (1997), discorre 

sobre a masculinidade hegemônica, um padrão relacional historicamente móvel e 

fluido, e que tem fissuras. Assim, os sentidos da conjugalidade são produzidos a 

partir dos padrões hegemônicos de gênero, e quando esses são, de alguma 

maneira, desestabilizados, instala-se uma crise na relação conjugal, configurando-se 

outra conjugalidade marcada por agressões verbais e/ou físicas.  

Uma pesquisa realizada por Couto et al (2006) sobre as concepções de 

gênero entre homens e mulheres de baixa renda no Brasil constatou que a 

desestabilização dos padrões hegemônicos de gênero, como, por exemplo: o 

desemprego masculino, oposto ao do provedor, ocasiona crises nas relações 

conjugais e por vezes situações de violência. A mesma situação, também, foi 

identificada em estudos realizados com mulheres por Dantas-Berger e Giffin (2005). 
                                                 
42  
42 Ideia também presente em uma pesquisa realizada por Fonseca (2004): “Ao que parece, a condição inferior 
que os homens deste grupo ocupam na sociedade global contribui para aguçar o fantasma dos chifres, pois 
teme-se que, se o homem não sustenta bem o seu lado da barganha, a mulher não vai manter o dela. Em outras 
palavras, se o homem não oferece à mulher um nível adequado de conforto, ela não se sentirá na obrigação de 
ser uma esposa fiel.” (FONSECA, 2004, p.74). 
43 Para Machado (2004), esse código relacional da honra se circunscreve a uma sociedade marcada pelo 
patriarcado. 
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Desse modo, pode-se supor que o desemprego do companheiro se correlaciona 

com as relações de gênero estabelecidas pelo casal (GROSSI, 2004): 

Samuel: (...) Tou desempregado, não tenho nada pra trabalhar. 
Quero um homem que me dê dinheiro, homem que trabalhe, homem 
que me dê alguma ajuda. E eu não tenho emprego agora, como é 
que vou ajudar? Eu vou roubar é? Pra ajudar a ela? Eu quero morrer 
e não ter emprego mais. Aí é melhor se separar (...) mas acho que 
não adianta mais não, acho que ela agora não me quer mais não 
(Choro).  

 

Nesse período de crise, a conjugalidade é caracterizada por uma aparente 

inversão nos posicionamentos dos homens e das mulheres. Posicionando-se como 

“apaziguadores” e “reativos”, os homens se realocam “fora” do que é normatizado 

pelos padrões da masculinidade hegemônica. Do mesmo modo, posicionam as 

mulheres em lugares diferenciados daqueles previstos nos padrões hegemônicos de 

gênero. As mulheres são tidas, então, como “provocadoras” e “agressivas”, o que 

contrasta com o posicionamento de subordinação da mulher: 

Samuel: Não discute, a gente discute, mas quando ela começa a 
discutir, ela bate em mim, eu vou me embora, eu não dou nela não.   
 
Tarcisio: Não, não Só assim discussão, bate boca de marido e 
mulher, mas negócio de agressão não. Primeira vez agora, quer 
dizer, eu não agredi ela, ela que fez tudo, eu conheço ela muito bem, 
ela gosta de arranhar cara, gosta de arranhar tudo, onde ela pegar 
ela arranha, ela humilha. Quer dizer, se você não dominar ela, ela é 
muito, muito agressiva.   
 
Fernando: Não, já aconteceu já, até que, até ela me bater também 
cara, e eu não suportar e também ir pra cima entendeu, e os meus 
filhos começava a chorar, daí eu parava, entendeu? Mas, não era 
porque eu queria, porque primeiro eu era agredido. 

 

Além disso, as mulheres são desqualificadas no que diz respeito aos seus 

atributos de esposa e mãe:  

Igor: O pior, o que mais me constrange, é que, é tudo bem que ela tá 
querendo que eu saia de casa, e aquela pessoa que ultimamente tá 
meio descompensada, então, eu tenho medo de meus filhos, eu 
tenho dois filhos um de 15 anos, e uma menina com 12, e a mulher 
discute comigo, a mulher me chama de cabra safado, em três anos, 
uma vez por ano, três vezes, estar aí a postura dela, no telefone tava 
discutindo não sei com quem, discute no trabalho, discute no trânsito. 

 

Para Scott (1988), os significados das diferenças de gênero são sempre 

relativos a certas construções particulares, em contextos específicos. Nesse sentido, 

Butler (2003) define o gênero como uma prática de improvisação em determinados 
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cenários. A ideia da perfomatividade de Butler (2003) traz a maleabilidade das 

posições que se pode ter, a depender dos contextos relacionais específicos nos 

quais há interação. Desse modo, ninguém faz o gênero sozinho. Ele implica uma 

relação, uma socialidade (DEBERT; GREGORI, 2008). 

A ênfase nos padrões relacionais busca apresentar alguns alcances da noção 

de gênero, não apenas para repensar as relações de poder e hierarquia nos 

domínios da casa e da família, mas a forma como as relações de poder e a 

desigualdade nesses espaços fomentam conflitos e violências, construindo sentidos 

de conjugalidade e afetividade.  

Todavia, tais situações de conflito, características do período de crise 

conjugal, também, aparecem permeadas por repertórios contraditórios. Ao mesmo 

tempo que “culpabilizam” as mulheres pelos conflitos conjugais, posicionando-as 

como “provocadoras” e “agressivas”, os homens, nas suas narrativas, relataram 

ocasiões que explicitam a construção relacional dos conflitos. O conflito conjugal, 

então, não aparece apenas como “provocado” pelas mulheres, mas faz parte de um 

jogo relacional conflituoso do qual ele é partícipe:   

Igor: Porque se teve testemunha de discussão, era os meninos 
dentro de casa, infelizmente era na frente dos meninos, aquela 
história, como a discussão era na frente dos meninos, talvez ela 
queria que eu batesse nela, eu acho que ela queria isso, como não 
conseguiu me tirar do sério esse tempo todinho, aí achou de, o que 
eu disse para ela foi: Você pare de tá me desacatando, ela eu não 
tenho medo de você não, isso eu digo toda a hora a ela: Pare de 
ficar me desacatando, se você pensa que pode comigo, você não 
pode (risos).   
 
Paloma: E ela correu por quê? 
Josildo: Porque eu disse a ela, olhe tu tá querendo mim esquentar 
entendesse? Tu tá querendo me esquentar, eu vou dá-lhe porrada 
em tu, ela pegou correu, quando ela correu a cortina aberta, ela 
danou a cabeça na parede (...) 
 

Essa variabilidade observada nas narrativas dos homens enfatiza o 

reconhecimento do caráter relacional das situações de conflito conjugal, embora, ao 

mesmo tempo, mostre que tais situações foram provocadas exclusivamente pelas 

mulheres. Para Meneghel e Iñiguez (2007), os aspectos contraditórios dos discursos 

podem apontar para possibilidades de mudanças. No caso da violência conjugal, 

pode-se pensar em possibilidades de mudanças na resolução dos conflitos 

conjugais: 
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Juliano: O que eu tenho mais é de falar mal, é porque ela é muito 
temperamental, tem um temperamento ói explosivo, que às vezes, se 
eu fosse um cabra, se eu usasse a cabeça um pouquinho mais, 
deveria ter dado as costas, e eu acho que eu tinha saído, ia na rua, 
dava um volta até ela se acalmar. Quando se acalmasse, eu ia 
chegar na minha casa normal, não ia acontecer nada disso que tá 
acontecendo hoje. 
 

Quando idealizam uma conjugalidade, os homens, em sua maioria, trouxeram 

o respeito, o diálogo e a compreensão como aspectos ideais para um 

relacionamento afetivo-sexual. Esses ideais podem ser interpretados de dois modos: 

um primeiro, quando tais aspectos compõem uma possibilidade de reafirmação dos 

padrões hegemônicos relacionais de gênero, como, por exemplo, de controle da 

mulher, quando os mesmos são desestabilizados, cabendo à mulher mudanças no 

seu comportamento (COUTO et al, 2006): 

Tarcisio: Sentimento de respeito, um casal tem que respeitar um ao 
outro, depois que não se respeita mais, ela quer fazer o quer, 
nenhum homem gosta disso, entendeu? 
 
Fernando: (...) Relacionamento bom que eu acho, é um respeitar o 
outro cara, não respeito de traição, não nesse ponto, assim, respeito 
de várias maneiras né? De compreensão, de moral. Porque um não 
pode perder moral pro outro também né? É esse termo aí, e eu não 
tava mais conseguindo ter moral pra ela, entendeu?  

 

E o outro modo seria esses aspectos compondo um cenário para uma 

possível flexibilização das relações de gênero:  

Paloma: Não, não tem nenhum problema seu Josildo, e assim o 
senhor, pra o senhor o que seria um relacionamento ideal, um 
relacionamento afetivo ideal?  
Josildo: Acho que ela me respeitasse, e eu também né, respeitar ela 
né, que isso que não tá acontecendo entre nós dois, da minha parte 
eu tou fazendo o que posso. 
 
Juliano: Justamente, dos dois, tem que se ajudar, é isso que eu tou 
dizendo, tem que se ajudar entendeu? Se não tiver ajuda de um pra 
outro, aí com um tempo vai se criar um conflito entre o casal, e o 
casal não vai se entender nunca, ah você quer isso, você só faz se 
você quiser, você não chega pra mim e pergunta, não mas você 
também é assim, aí gera uma discussão, que pode até gerar coisa 
pior, entendeu? 

 
 

Percebe-se, portanto, que existe uma abertura por parte de alguns homens 

quanto a outras maneiras de se relacionarem.  Para isso, são de fundamental 



 

 

132 

importância a reflexão e a reinvenção das relações de gênero, e, 

consequentemente, de outras formas de conjugalidade (MACHADO, 2004).  

Como defende Neves (2008), a categoria analítica gênero permite perceber 

as diferenças de poder que perpassam grande parte dos relacionamentos conjugais. 

Tais diferenças de poder outorgam diferentes manifestações de amor, diferentes 

significações de conjugalidade, diferentes níveis de investimento nas relações, 

diferentes patamares de permissividade e de aceitação em face do comportamento 

do outro membro do relacionamento, diferentes ideais de satisfação pessoal, familiar 

e social, levando em consideração que os diversos marcadores de classe, 

raça/etnia, geração são também aspectos relevantes na composição de tais 

relações (FONSECA, 2004; DEBERT; GREGORI, 2008).  

 
6.2 O relacionamento afetivo-sexual como possibilid ade para a construção de 
um ideal de família 
 

Nas narrativas de alguns homens, a importância da construção de um ideal 

de família foi ressaltada quando eles definiram suas relações conjugais. Féres- 

Carneiro (2003), citando uma pesquisa realizada por Magalhães (1993) com homens 

e mulheres sobre a conjugalidade, destaca que para alguns homens a definição de 

casamento está atrelada à constituição de uma família. Nesse sentido, percebemos, 

também, que tal correlação foi mencionada por alguns homens denunciados por 

violência conjugal, como ilustram os trechos abaixo: 

Diogo: Aí pronto, com isso a gente sei lá, se ligou muito um ao outro 
e a família, construímos uma família entendeu? Construímos uma 
família, isso aí foi que, o que eu gosto bastante. 
 
Augusto: Tomou a decisão de casar, porque sua ex-mulher é mais 
velha, e ele tinha vontade de ter filhos, queria logo constituir uma 
família.   

 
Para a compreensão do que seja família, utilizamos a conceituação 

apresentada por Fonseca (2005). A autora propõe antes a ideia das dinâmicas e 

relações familiares do que um modelo ou unidade familiar. Para ela, o laço familiar 

deve ser compreendido como uma relação marcada pela identificação estreita e 
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duradoura entre determinadas pessoas que reconhecem entre si certos direitos e 

obrigações mútuos: 44 

Jaime: Foi, uma coisa que, é porque eu queria arrumar uma pessoa 
que ela tomasse conta de mim, e eu tomasse conta dela. Aí 
aconteceu. Aí pronto, durante 15 anos. Aí pronto. 
 
Jorge: Porque a gente se dava muito bem, combinava, todos 
assuntos eram, eram repetidos e repetidos, e a gente ficava, entrava 
num acordo, nunca teve assim, uma desavença em termos de nada. 
Só no final mesmo do relacionamento, foi que veio haver algumas. 
 

Assim, a compreensão da família trazida por Fonseca (2005) permite 

apreender as diversas configurações familiares, entendendo que tais configurações 

se constroem em contextos sociais, culturais e econômicos específicos, ou seja, que 

os marcadores de gênero, classe, raça/etnia e geração norteiam a construção 

dessas configurações. 

Dessa maneira, quando a relação conjugal é significada a partir de uma 

noção de família, tornar-se relevante compreender essa configuração familiar, como 

na fala de Diogo: 

Diogo: Eu tenho com ela três filhos, agora quando eu fui morar com 
ela, ela já tinha uma filha, ela tinha uma filha de, de um ano, ela tinha 
uma filha de um ano e três meses, e hoje ela tá com 22 anos, é 
completou 22 anos já e tenho, que considero filha né? Tem mais um 
de 19, tem uma de 17 e a caçula com 15. Aí eu acho que é por isso, 
o fato que eu mais gostei é que eu acho que a gente era jovem, mas 
a gente batalhou também, pra ter o que eu hoje eu tenho, junto com 
ela, aí passamos por muitos altos e baixos. 
   

Ao que parece, os repertórios utilizados para definir a família partem das 

relações estabelecidas, como na ideia proposta por Sarti (2004) da família definida 

no mundo de relações. Segundo essa perspectiva, a família não se define apenas 

pelos indivíduos unidos por laços biológicos, mas pelos significados que criam os 

elos de sentido dessas relações. Tendo a função de dar sentido às relações entre os 

indivíduos, a família serve como espaço de elaboração das experiências vividas.  

De acordo com Fonseca (2005), o valor "família" tem grande peso em todas 

as camadas da população brasileira. Contudo, é significado diferente, dependendo 

da classe social: 

                                                 
44 Nos termos propostos por Fonseca (2005), a identificação pode ter origens variadas: em laços biológicos e/ou 
territoriais, em alianças conscientes e desejadas (casamento, compadrio, adoção) ou em atividades realizadas 
em comum (compartilhar o cuidado de uma criança ou de um ancião, por exemplo). 
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Enquanto, entre as pessoas de elite, prevalece a família como 
linhagem (pessoas orgulhosas de seu patrimônio), que mantêm entre 
elas um espírito corporativista, as camadas médias abraçam em 
espírito e em prática a família nuclear, identificada com a 
modernidade. Para os grupos populares o conceito de família está 
ancorado nas atividades domésticas do dia-a-dia e nas redes de 
ajuda mútua (p. 07).  
 

Desse modo, notamos tal diferenciação nas falas de alguns entrevistados. 

Diogo definiu sua relação conjugal a partir de uma noção de família presente nos 

“grupos populares”: 

Diogo: (...) Aí eu acho que é por isso, o fato que eu mais gostei é que 
eu acho que a gente era jovem, mas a gente batalhou também, pra 
ter o que eu hoje eu tenho, junto com ela, aí passamos por muitos 
altos e baixos.   

  

Já Augusto trouxe uma noção mais próxima da “elite”, uma vez que o 

patrimônio financeiro equivalente foi ressaltado na sua fala como um aspecto 

importante para a realização do casamento: 

Augusto: O casamento tem que ter esse amor, e, ao mesmo tempo, 
as pessoas antes de casar têm que ter um patrimônio financeiro 
equivalente.   

 

Nesse sentido, os repertórios trazidos nas configurações familiares 

significados importantes para a construção da conjugalidade, tomam contornos 

diferenciados, a depender do lugar (gênero, classe, raça, geração, etc.) de onde os 

homens se posicionam e são posicionados.  

Outro aspecto destacado por esses homens, na composição familiar, foram 

os filhos. Fonseca (2004) apresenta alguns estudos que enfatizam a diversidade de 

modelos e comportamentos paternos na sociedade contemporânea: homens que se 

dedicam aos cuidados dos filhos pequenos; que zelam pela educação moral e 

profissional dos filhos adolescentes e que procuram a companhia dos seus filhos 

adultos para com eles partilhar momentos lúdicos: 

Jullyane: Você vai muito lá? 
Jaime: Olhe quase assim, quase três vezes na semana, porque tem 
meus meninos, porque eu tenho que vê como é que tá primeiro meus 
meninos, meus filhos. 
 

Percebemos que o exercício da paternidade não vem vinculado, apenas, ao 

lugar de provedor, como está previsto nos padrões hegemônicos relacionais de 

gênero, mas comporta também um lugar de cuidado: 
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O desejo de ter proximidade emocional com os filhos está presente 
em todas as camadas sociais. Nas camadas populares, conquanto 
predomine uma visão tradicional dos papéis parentais, o papel de 
provedor exercido pelo homem é necessário, porém insuficiente, 
dado que existem outras tarefas consideradas próprias de pai: 
educar, ajudar nos deveres, brincar etc. (Alatorre & Luna, 2000). 
Dessa forma, o pai ideal, além de responsável, deve ser carinhoso, 
compreensivo e saber ter proximidade com o filho (Infesta, 1998) 
(BUSTAMANTE, 2005, p.05). 

 

Bustamante (2005) argumenta que alguns estudos chamam a atenção para a 

estreita relação entre a forma como a paternidade é vivenciada e praticada e a 

relação com a mãe dos filhos. Fonseca (2004) sugere que existe uma diferença 

importante entre as atitudes masculinas e femininas relacionadas ao nascimento de 

um filho. Nas suposições levantadas por essa autora, o homem, embora possa 

enaltecer-se com uma gravidez como prova de sua virilidade, raramente encara com 

prazer uma relação com o filho de sua companheira, fruto de uma relação anterior. 

Essas proposições, formuladas pelas autoras acima citadas, nos fazem 

pensar que a relação com os filhos relatada pelos homens entrevistados na pesquisa 

também pode significar uma possibilidade de permanência dos laços conjugais – a 

relação com os filhos atrelada a uma continuidade da relação conjugal: 

Paloma: E, o senhor tá falando que o motivo da separação, e tá 
sendo muito ruim assim, essa separação pro senhor? 
Jorge: É, pra mim tá, até porque eu sinto muita falta dos filhos, dos 
meus filhos, eu não tenho como no momento não tá junto dos meus 
filhos, é fica muito difícil o contato com meus filhos. Aí eu queria 
muito tá junto deles, até tentar é, vê se tinha uma volta, mas ela não, 
ela não aceitava, que aquela coisa, não sei o que tá rolando na 
cabeça dela, se era alguém que tava fazendo a cabeça dela, sei lá, 
falando alguma coisa, e ela achou no direito de fazer isso aí, de 
prestar uma queixa.  
 
 

Assim, no âmbito dessas concepções de família, um aspecto que aparece nas 

narrativas de alguns homens é a afetividade. Não se constitui família se não houver 

afeto entre o casal. Nas suas narrativas, os homens descrevem “o gostar” ou o 

“amor” também como aspectos fundamentais para o estabelecimento da 

conjugalidade: 

Diogo: Inclusive é, o gostar é o seguinte sentir falta, sentir falta você 
ficar sei lá, ficar também pensativo. 
 
Augusto: E dentro de um relacionamento afetivo-sexual o amor seria 
respeito, carinho, comprometimento, paciência, pureza, 
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companheirismo, atenção, que ele teve no inicio do namoro e no 
casamento com a ex-mulher. 
 
Jorge: Não, se eu falar que eu não gosto, eu estou mentindo pra mim 
mesmo. Porque 14 anos não são 14 dias, 14 anos é muito tempo, 
você conhece os costumes da pessoa, a pessoa conhece os seus. 
Então, a gente, nós sabemos o que, ela sabe que eu gosto, o que ela 
gosta. Então, é muito difícil dizer, que eu, que eu não gosto dela, não 
gostaria dela, é muito difícil. 
 

Notamos que as configurações familiares também são perpassadas por uma 

retórica afetiva. Para Giddens (1993), a partir do século XVIII, nas sociedades 

ocidentais, a formação dos laços matrimoniais, para a maior parte das pessoas, 

começa a basear-se em outras considerações, além das econômicas. As ideias do 

amor romântico, já difundidas em grande parte da ordem social, tinham como 

pressupostos básicos a associação do amor com o casamento e com a 

maternidade, e a de que o verdadeiro amor, uma vez encontrado, é para sempre.    

Consonante com esta ideia de conjugalidade, Féres-Carneiro (1998) ressalta, 

baseando-se nas ideias de Flandrin (1981), que um novo ideal de casamento se vai 

constituindo aos poucos no Ocidente, a partir do século XVIII, o qual coloca para os 

cônjuges que se amem ou que pareçam amar-se, e que tenham expectativas a 

respeito do amor. Parece que a sociedade ocidental contemporânea não aceita mais 

que alguém possa casar-se sem desejo e sem amor, ou, pelo menos, que justifique 

a realização do casamento nesses termos, bem como a construção da própria 

família.  

 

6.3 O relacionamento afetivo-sexual marcado pela vi olência conjugal 

 

Nesta categoria estão agrupadas as narrativas dos homens, cujos repertórios 

sobre a conjugalidade se inscrevem em relações marcadas pela violência, ou 

melhor, cuja violência faz parte da relação conjugal:45 

Gustavo: Porque também, a mulher também não pode tá agredindo o 
homem, porque vai terminar levando também, quem sabe dentro de 
casa o camarada perde a paciência né? A pessoa também não pode 
ser bom demais, porque a mulher quer fazer o que ela quer. Pra você 
ver, rapaz, a gente nunca teve um relacionamento é, bem não. 
Paloma: Sempre foi assim 
Gustavo: Sempre foi. 

                                                 
45 Essas relações marcadas pela violência também aparecem em outros estudos, como os realizados por: 
Gregori, 1993; Couto et al, 2006; e Muskat, 2006. 
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Paloma: Desde o início do namoro?  
Gustavo: Infelizmente.  
 
Jeferson: (...) Porque eu, quantas vezes ela se separou de mim, via 
eu bêbado aí pegava e ia pra casa da família, aí ficava nesse 
negocinho. Aí passava 15 dias, um mês na casa da família, ela e 
meus meninos, quando eu ia procurar ela, ia atrás dela. A família dela 
queria me espancar, me bater, chegaram até cortar meu rosto, levei 
ponto no rosto, botaram revólver no meu rosto, esse negócio, a gente 
vivia assim. 
 

Nessa perspectiva, algumas interpretações são possíveis quando se coloca a 

violência como constitutiva da conjugalidade. A esse respeito, Gregori (1993) 

apresenta duas proposições: o uso da violência como uma forma de realocação de 

homens e mulheres nos lugares dos padrões hegemônicos de gênero: 

No segundo momento, ela vai apanhar e o marido vai bater. Neste, 
ela sairá como vítima e o marido como agressor. De uma maneira 
muito estranha, ela dá a “última palavra” para sair de uma cena em 
que é parceira e iniciar outra em que será vítima. Um perverso jogo 
de feminilidade e masculinidade, ou melhor, de imagens que 
desenham papéis de mulher e de homem em relações conjugais 
(GREGORI, 1993, p. 180). 

 
E a outra interpretação é a da violência que faz parte de um jogo sexual, 

erótico, de prazer e subversão:  

Nelas, os parceiros soltam suas fantasias eróticas, buscam o prazer 
um do outro etc. Observação: nessas relações não ocorrem 
agressões. Todas as diferenças entre eles que se manifestam no 
cotidiano não se expressam no momento em que se dá o intercurso 
sexual. Assim sendo, seria exagerado afirmar que as cenas e 
agressões já fazem parte do jogo sexual. Contudo, há entre esses 
episódios uma relação, um sentido que os perpassa (GREGORI, 
1993, p. 181). 

 

Nesse sentido, a segunda proposta de interpretação apresentada por Gregori 

(1993) perpassa a situação de violência conjugal relatada por alguns homens 

denunciados por violência conjugal. Os atos violentos parecem funcionar como um 

movimento de ruptura que prepara os corpos para o prazer:   

Paloma: E aí só teve uma discussão, e aí ...  
Gustavo: Foi, foi esta discussão mesmo que até minha família 
entrou, minha irmã pegou ela, e botou ela na casa de minha irmã, eu 
fiquei dentro de casa, aí depois ela entrou, a gente pegou e foi 
embora dormir, prontamente. 
Paloma: Mas depois dessa discussão vocês continuaram juntos? 
Gustavo: Sim, normalmente, dormindo junto tudinho, eu nem sabia 
disso não, não esperava isso não.     
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A erotização da relação se dá nestes termos, a ruptura acentuada pelo 

confronto – o momento da agressão, da discussão, da discórdia – para outro 

momento no qual as diferenças convergem para a estimulação do prazer 

(GREGORI, 1993).46 

Para Gregori (1993), o que ambas as proposições interpretativas têm em 

comum é que a violência funciona como uma espécie de ato de comunicação do 

casal na construção da relação conjugal: 

Jeferson: Não, não, é, discutir, a gente discutia, até sem beber. Só 
que agressão jamais.  
Paloma: Só essa vez... 
Jeferson: Foi só essa vez, e faz muito tempo. Eu depois me 
arrependi muito, me arrependi muito, pedi desculpas a ela, perdão, 
tudo eu pedi a ela. Outro dia ela reconheceu que também ela errou 
por uma parte, e eu errei por outra, ter batido, que eu dei uma tapas 
nela né? Aí pronto, só foi isso, mas era mais boca, bate boca, quê 
não sei o que, que eu chegava bebo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, 
mas na verdade eu não ia fazer é nada, eu falava, falava, e depois ali 
mesmo eu dormia. 

 

Todavia, Gregori (1993) afirma que nem toda cena violenta, inscrita na 

conjugalidade, é percebida pelos atores como violenta. Parece acontecer a 

construção de uma relação conjugal, cujos parceiros se ligam de forma simbiótica e 

são enlaçados por práticas violentas que se repetem cotidianamente, em que há 

dificuldades no reconhecimento de tais interações como violentas. Giddens (1993) 

aponta uma ideia interessante para se pensar nas formas como essas relações são 

construídas, a ideia que ele chama de relação codependente: 

Um relacionamento co-dependente é aquele em que um indivíduo 
está ligado psicologicamente a um parceiro, cujas atividades são 
dirigidas por algum tipo de compulsividade. Chamarei de 
relacionamento fixado aquele em que, o próprio relacionamento é 
objeto do vício (...) Nenhum dos participantes é nitidamente um 
viciado, mas ambos são dependentes de um elo que é uma questão 
de obrigação de rotina ou é realmente destrutivo para as partes 
interessadas (GIDDENS, 1993, p.102).  

 

Assim, utilizando-se a ideia da relação codependente, é possível interpretar a 

incompreensão desses homens quanto à denúncia das mulheres. Já que a violência 

                                                 
46 Gregori (1993) utiliza as ideias de Bataille (1987) sobre o erotismo: BATAILLE, G. O erotismo. Porto Alegre, 
L&PM, 1987. Outro autor que traz da noção do erótico nas relações interpessoais é: PARKER, R. G. Corpos, 
prazeres e paixões: A cultura sexual no Brasil cont emporâneo . São Paulo: Nova cultural, 1991. 295p.   
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é tida como um elo que sempre fez parte da relação conjugal, a denúncia da mulher 

relacionada com essas práticas violentas, parece inconcebível:     

Paloma: E foi quando que teve essa denúncia dela aqui? 
Gustavo: Eu nem sei quando foi, rapaz, me pegou até de surpresa. 
Paloma: Foi? 
Gustavo: Foi, me pegou de surpresa, porque faz 15 dias, a última 
discussão, faz 15 dias, e nisso eu tranquilo dentro de casa, 
tranquilíssimo dentro de casa, ela também, tranquila, pra você vê 
certos tipos de mulher, né? 
 
Jeferson: É que, a família dela, eu tenho pra mim que é a família dela 
né, que deu algum incentivo. Porque eu não acredito que ela, da 
cabeça dela que ela fosse fazer uma coisa dessa, até agora eu tou 
perplexo,tou arrasado, porque eu não esperava que ela fosse fazer 
uma coisa dessa, porque nada disso é verdade, a coisa é totalmente 
diferente, aí a palavra dela contra a minha né? 
   

Apesar de a violência ser configurada como um aspecto constituinte da 

conjugalidade, tal construção não é percebida como sendo do casal. Os homens 

posicionam as mulheres como “provocadoras” das práticas violentas. Percebemos, 

assim, a contradição nos seus discursos, pois, ao mesmo tempo em que ressaltam a 

dinâmica conjugal a partir da violência, que para eles parece fazer parte da relação, 

não se posicionam como agentes das práticas violentas, mas como reagentes às 

práticas violentas da mulher:  

Armando: No bloco que nós morávamos, ela chamava altos 
palavrões, eu reclamava dela, porque eu como homem não falo 
esses palavrões, ela, não adianta nem falar, mas ela gritava mesmo 
altos palavrões, batia a porta, quebrava as coisas dentro de casa, 
estourava quadro, derrubava as coisas, me agredia, querendo que eu 
a agredisse, pra perder meu direito, mas eu nunca quis perder meu 
direito. 
 
Gustavo: Não... Agora uma vez eu já agredi,4725uma vez eu já agredi, 
isso aí eu não vou mentir não, já agredi também por causa dela, que 
eu fui agredido primeiro, mordido imagine uma pessoa te morder com 
violência, em várias partes do corpo, isso aqui meu, ficava dessa 
altura de mordidas, meu rosto completamente arranhado, todo 
desfigurado, arranhado, às vezes deixava a barba crescer pra não 
parecer, deixava a barba crescer, arranhado por tudo que era canto, 
eu me sentia atingido né? Eu partia pra agressão também, pra ela 
também sentir a dor, entendeu? 

 
  

                                                 
 
47 Referindo-se às agressões físicas.   
25  



 

 

140 

Ao que parece, existe um desejo de enlaçar o outro e se autoaprisionar em um 

modelo que nada exige de si mesmo, pois é no outro que continuará a residir as 

causas das agressões (GREGORI,1993). Contudo, quando idealizam 

relacionamentos afetivos-sexuais, abrem-se possibilidades de mudanças. Surgem 

novos repertórios sobre a conjugalidade:  

Gustavo: (...) Agora quando os dois é por igual, tem aquele respeito, 
não liga pra palhaçada um do outro, assim palhaçada eu digo, não 
em termos de safadeza, traição, digo um leva na esportiva,  aí isso 
vai, vai, uma maravilha, entendeu? Uma maravilha. 
 
Jeferson: É um relacionamento, eu acho, eu não sou, eu não tenho 
leitura, o que posso dizer a senhora, é assim, a pessoa tem que ter é, 
como é que se diz, conversar né, tem que ter uma conversa, o casal, 
tem que se entender o casal, não através de segundo e terceiros, 
entendeu? Eu acho assim, que ela deveria, nos sentar eu e ela a 
gente conversar, pra se entender melhor.  

 

Para Machado (2004), tal desejo de mudança também pode ser notado no 

sofrimento apresentado por esses homens. Para a autora, o choro, o sofrimento são 

símbolos de um desejo de reinvenção de novas possibilidades de conjugalidade e 

afetividade:  

Jeferson: Porque eu acho que ela não teria motivo pra fazer isso não, 
o incentivo dela eu acho que mais foi a família, porque eu tive 
problemas com a família dela. (...) Mas de eu matar ela, de fazer isso, 
eu nunca fiz isso com ninguém, e graças a Deus, e ela sabe disso 
que eu sou contra, das pessoas assim, que tira a vida dos outro, eu 
sempre falava pra ela que eu não era de acordo a isso, eu acho que 
quem só deve tirar a vida da gente é Deus. Pronto, eu tou assim 
chocado, arrasado, porque eu não esperava isso dela não (Choro). 

 
Paloma: Tá muito decepcionado é, Gustavo? 
Gustavo: Oxe ... (começa a chorar) (Silêncio) Cidadão de bem, dentro 
de uma delegacia. Coisa, que eu nem bati nela, penso só nas minhas 
filhas. (silêncio) O homem não deve chorar não, homem que é 
homem não chora não, mas infelizmente eu não aguento não.  

 

             Parece, então, que a denúncia, feita pela mulher ganha esse significado. A 

partir da denúncia da mulher, os homens começam a produzir outros sentidos de 

conjugalidade e afetividade:  

Jeferson: É, a mãe dos meus filhos, gosto muito dela, é minha 
companheira do dia a dia, é quer dizer eu tenho meu, meu cantinho, 
hoje eu tou só, porque ela fez isso né. Através também, eu acho que 
a ignorância minha né, não imaginava, que ela ia chegar a fazer isso 
comigo, porque se eu imaginasse que ela ia chegar a fazer isso 
comigo, eu acho que eu teria, teria pegado mais leve assim né, sei lá, 
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eu acho que eu, quando eu bebia, eu devo ter me alterado um pouco, 
aí ela deve ter ficado com medo. 
 
Gustavo: Um amor como qualquer um homem pode ter por uma 
mulher, um amor verdadeiro. 
Paloma: Um amor verdadeiro...Como é assim esse amor verdadeiro? 
Gustavo: Um amor verdadeiro é respeitá-la, entendeu? É nunca 
maltratá-la, entendeu? Nunca pensei de maltratar ela, apesar do que 
vem acontecendo, infelizmente tá aí. Certo?! Espero que seja 
resolvido numa boa, e a partir de hoje mesmo, nem pra ela mais eu 
olho. 

 
 

6.4 O desfecho “final” de todos os conflitos: A Del egacia da Mulher  
 

Machado (2002) argumenta que existem, pelo menos, dois grandes desafios 

a serem enfrentados pelos órgãos públicos que compõem a chamada rede de 

serviços voltados para a resolução da violência conjugal. O primeiro é lidar com um 

crime que está inscrito em valores culturais hegemônicos e disseminados em todas 

as classes sociais, inclusive entre os membros desses órgãos. O segundo é que 

esse crime se refere a atos ocorridos na esfera de âmbito privado e interpessoal, 

carregados de afetividade, e em que está ausente o distanciamento tradicional entre 

o acusado e a vítima, tão comum em crimes contra a propriedade ou em crimes 

movidos por interesses instrumentais. 

Não existe aqui interesse em discorrer sobre os problemas no funcionamento 

das delegacias, no que diz respeito à estrutura e ao corpo de funcionários – ao seu 

funcionamento de maneira geral48 – mas compreender como a Delegacia da Mulher 

foi significada pelos homens denunciados por violência conjugal. Nesse sentido, a 

denúncia realizada pela mulher e/ou ex-mulher toma contornos diferenciados para 

além das funções legais da delegacia. O momento da denúncia parece desencadear 

dois processos: 1) o da reconciliação: 

Juliano: A gente se falou pouco né, porque teria que tá aqui hoje. 
Então, quando chegar na minha casa agora, eu vou procurar sentar, 
a gente vai conversar e vai falar um pouco também sobre o 
relacionamento da gente. Eu sei que não é isso que ela quer, e nem 
é isso que eu quero, que a gente falou até na sala do comissário. 
 

E 2) o da separação conjugal: 
  

                                                 
48 Ver estudos de Franco (2002), Rifiotis (2004), Brandão (2006), Debert e Oliveira (2007), dentre tantos outros 
que analisaram as Delegacias das Mulheres no Brasil. 
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Paloma: Por isso que o senhor tentou uma volta? 
Jorge: É, eu tentei, mas eu acho que agora não tem como não, 
depois dessa49 eu fiquei muito chocado, não esperava que ela fosse 
fazer isso, fiquei muito magoado. 
 
Igor: Eu vou aguardar isso aí. Infelizmente, depois de uma dessa aí 
eu não posso tá com uma pessoa, que eu estou com uma inimiga 
dentro de casa, não vou morar com essa inimiga. Até hoje pensei, 
achei que fosse a pessoa que quisesse, que não fosse minha inimiga, 
mas é minha inimiga. Chegar numa delegacia mentir e ainda trazer 
testemunhas. Quer dizer testemunhas, também, mentirosas (...). 

 

Brandão (2006), em pesquisa realizada com mulheres de classe popular que 

buscaram os serviços da Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro, coloca que a 

denúncia realizada por tais mulheres seria uma tentativa de resolução ou de 

encaminhamento total ou parcial da crise conjugal. Sugere que as mulheres buscam 

os serviços da delegacia por dois motivos: como uma via de reordenar o contexto 

familiar, na tentativa de readequá-lo aos padrões morais valorizados, ou pela 

negociação da separação conjugal: 

A ida à polícia pode significar a manipulação de códigos de reforço 
da lógica de gênero em pelo menos dois sentidos. No primeiro, as 
mulheres solicitam um limite ao exercício da dominação masculina, 
através da interferência de uma "ordem masculina" superior – a 
polícia. Reconhecendo a legitimidade do poder, entendido enquanto 
exercício da força, ao gênero masculino, tais mulheres apelam à 
polícia. No segundo sentido, as mulheres solicitam o 
restabelecimento do regime ideal de relação entre os gêneros, sem 
os excessos que o prejudicam (p. 10). 
     

 
Ao acionar a delegacia, as mulheres estabelecem um modo peculiar de 

utilização do aparato policial. Mobilizam tal instituição para gerenciar a crise conjugal 

e familiar em que subjaz o delito denunciado, bem como a possível correção do 

comportamento dos homens denunciados, no que diz respeito à inadequação das 

suas práticas conjugais (BRANDÃO, 2006; RIFFIOTIS, 2004). 

Nessa perspectiva, as conjunturas apontadas por Brandão (2006) quanto aos 

significados da denúncia para mulheres podem ser percebidas, também, nas 

narrativas dos homens denunciados por violência conjugal. A denúncia à polícia 

significa certo rompimento com a dinâmica conjugal, ao elucidar o desejo de novas 

configurações conjugais que podem ser tidas com a reconciliação ou a separação do 

casal: 
                                                 
49 Refere-se à denúncia prestada pela mulher. 
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Juliano: Não tá dentro de delegacia passando constrangimento, tá 
com discussão, a gente quer tá em comunhão, quer tá bem.   
Paloma: Ela falou isso também? 
Juliano: Falou lá na sala do comissário, entendeu? Como ele disse 
pra mim: oh Juliano, eu se eu fosse você procurava entendeu, corrigir 
isso aí, você tá com a faca e o queijo na mão, agora só depende de 
você. Em momento algum ela falou em separação, quer dizer falou 
né, mas depois voltou atrás. 

 

Esse rompimento é vivido pelos homens por meio de sofrimento, 

incompreensão e indignação relacionados com os posicionamentos das mulheres 

denunciantes. 

Fernando: (...) Aí, por coisas banais agora chegou né, que uma 
mulher quando gosta do cara, ela não chega a esse ponto não pô, ela 
chega pra ele e conversa, vai pra os pais dela, tudinho né, não chega 
a esse ponto de chegar ir na delegacia e dá parte. 
 
Tarcisio: Ela, eu acho que foi uma covardia que ela armou, eu acho 
que ela quis me denunciar, porque todo tempo ela disse, que se a 
gente se separasse ela ia me prejudicar, de um jeito ou de outro ia 
me prejudicar, eu acho que ela queria me prejudicar no trabalho, 
tentar me fichar, eu acho que é isso né? É isso aí. 
 
Jeferson: (...) E no outro dia ela nem foi embora nem nada a gente 
continuou vivendo, e assim, pronto, até hoje. Pra ela, pra hoje ela 
fazer um negócio desse comigo, chegar na delegacia da parte de 
mim, eu pai de quatro filhos dela. 

 

 A importância dessa ruptura para os homens é notada nos seus discursos, 

não apenas pelo sofrimento ou pela incompreensão, mas também que para eles não 

é qualquer relacionamento conjugal que está sendo contestado, mas, é o 

relacionamento de que mais “gostaram” dentre os que tiveram na sua vida afetivo-

sexual: 50 

Geraldo: Ah, o último agora, que eu passei 12 anos o resto foi mais 
passageiro, negócio de oito anos abaixo. 
Paloma: Esse que o senhor se envolveu mais, o de 12 anos? 
Geraldo: É (...) Então, pronto, porque apesar de tudo que ela tá me 
fazendo, botou inquérito pra mim, eu vou responder em juízo, e tudo, 
mas eu continuo amando ela. 

 
Paloma: E de todos os relacionamentos que o senhor teve qual foi 
que mais gostou? O senhor mais gostou, mais se envolveu? 
Jorge: O que eu mais me envolvi foi com a minha vida de casado 
mesmo. 
Paloma: Vida de casado mesmo ... 

                                                 
50 Com exceção de Armando, os demais 14 entrevistados elegeram o relacionamento conjugal que foi “parar” na 
delegacia como o de que mais gostaram. 
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Jorge: Foi, eu passei 14 anos casado, foi o mais, o que eu mais 
gostei foi esse.  
 
Emanuel: Por incrível que pareça foi esse viu (risos) 
Paloma: Foi esse. E por que foi assim, que o senhor gostou mais 
deste relacionamento? 
Emanuel: Não, porque eu acho, que eu cheguei ao ponto de casar, 
constituir família, ter filho, aí isso marcou mais de que o outro, o outro 
foi só mesmo dois anos, mas a gente não viveu debaixo do mesmo 
teto. 
 

 
Nesse sentido, a palavra “final” apresentada na nomeação dessa categoria 

vem aspeada, porque traz essa imprevisibilidade (reconciliação ou separação), mas, 

ao mesmo tempo, a previsibilidade do espaço da delegacia, no que diz respeito a se 

tornar um lugar privilegiado para a resolução dos conflitos conjugais (SAFFIOTI, 

1999; BRANDÃO, 2006).50 

Apesar das mudanças previstas na legislação após a Lei Maria da Penha, a 

Delegacia da Mulher de Recife tem, também, esse significado de espaço para a 

resolução dos conflitos conjugais, sendo ao mesmo tempo um espaço reconhecido 

da mulher e que protege os seus direitos (BRANDÃO, 2006; MACHADO, 2004; 

RIFFIOTIS, 2004): 

Samuel: Eu acho que a delegacia só dá direito a ela, porque era pra 
eu ficar esperando ali, na espera. Me deixou ali a portas fechada, 
porque né de porta fechada? Se tá certo eu não sei, não posso dizer 
né?  

 
Geraldo: 95% dos casos que tem aí tudo é coisa planejada, tudo é 
coisa planejada, porque de sentimentos de posse, de poder da 
mulher, porque tem um órgão, porque tem uma lei, Maria da Penha 
onde o que ela falar vai ser aceito, onde a prova que ela mostra, as 
testemunhas que ela mostrar, ela pode pegar uma testemunha no 
meio da rua, e ela tá certa, não é por aí, tá entendendo?  

 

Para Debert e Oliveira (2007), as Delegacias da Mulher, apesar de todas as 

suas deficiências de funcionamento, tornam-se um lugar privilegiado de 

reconhecimento dos direitos da mulher e, com a implementação da Lei Maria da 

Penha, tal significação ganha mais força. Medrado (2008) argumenta que, ao definir 

a violência doméstica e familiar contra as mulheres como um crime específico, a Lei 

Maria de Penha abre possibilidades de alterações nas práticas sociais também do 

ponto de vista simbólico. Constitui, pois, um dispositivo importante para que a 

                                                 
 



 

 

145 

sociedade brasileira comece a pensar em novas configurações nas relações de 

gênero, como também em novas configurações na afetividade e na conjugalidade.    

Assim, o espaço aberto pela lei pode ser considerado como uma possibilidade 

de revisão dos padrões hegemônicos relacionais. Contudo, tal ressignificação 

funciona pautada por uma perspectiva de “judiciarização” e criminalização dos 

conflitos conjugais (RIFFIOTIS, 2004). Para Riffiottis (2004), a “judiciarização”: 

É apresentada como conjunto de práticas e valores, pressupostos em 
instituições como a Delegacia da Mulher, e que consiste 
fundamentalmente em interpretar a “violência conjugal” a partir de 
uma leitura criminalizante e estigmatizada contida na polaridade 
“vítima-agressor”, ou na figura jurídica do “réu”. A leitura 
criminalizadora apresenta uma série de obstáculos para a 
compreensão e intervenção nos conflitos interpessoais. Ela é 
teoricamente questionável, não corresponde às expectativas das 
pessoas atendidas nas Delegacias da Mulher e tampouco ao serviço 
efetivamente realizado pelas policiais naquela instituição (p.7). 

 

Ao que parece, o viés apenas punitivo criminalizante não compreende os 

meandros de uma relação conjugal que descamba em violência. Do mesmo modo, 

como medida que inquiete os autores de violência, impedido-os de agir com violência 

por medo da punição. Nessa perspectiva, a punição não tem ajudado na compreensão 

da situação, especialmente porque tende a universalizar as situações, nem sempre 

sendo possível sua aplicação imediata em situações particulares complexas 

(MEDRADO, 2008). 

No entanto, é necessário esclarecer que não pretendemos aqui questionar a 

importância dos mecanismos judiciários nos conflitos conjugais, ou mesmo 

desconsiderar a importância da implementação da Lei Maria da Penha, mas apontar 

que esse tipo de leitura não pode ser exclusiva e que a criminalização de tais 

conflitos é problemática (RIFFIOTTIS, 2004). O que se pretende destacar é a 

complexidade que envolve a questão da violência conjugal e que os caminhos para 

sua resolução são difíceis e nada simplistas.  

Assim, pensar no enfrentamento à violência contra as mulheres, 

compreendendo sua dimensão relacional e histórica, remete-nos, a transformações 

não apenas de práticas sociais mas também de significados construídos e 

reafirmados em processos de socialização e sociabilidade. Isso implica entender que 

os acontecimentos relacionados com as situações de violência contra as mulheres 

precisam ser analisados a partir do olhar de gênero e dos processos de socialização 

que o constituem (MEDRADO, 2008). 
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Ademais, é preciso compreender a violência contra as mulheres como um 

problema não apenas relacionado com os homens e as mulheres que vivenciam tal 

problemática, mas com a sociedade de maneira geral: 

A dominação dos homens sobre as mulheres e sobre o feminino, não 
possui autoria única, mas uma constelação de autores, que incluem 
além dos homens, a mídia, a educação, a religião, e as próprias 
mulheres. Em outras palavras, partimos da perspectiva de que o 
poder coletivo dos homens não é construído apenas nas formas 
como os homens interiorizam, individualizam e o reforçam, mas 
também nas instituições sociais (MEDRADO, 2008, p.8).  



 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao chegar à “reta final” da dissertação, a sensação que se experimenta é de 

que a busca da resposta cedeu lugar à complexificação das perguntas. Hoje, é ainda 

mais evidente a complexidade que envolve a questão da violência conjugal. Ao 

mesmo tempo, como o objetivo desta dissertação era estudar a produção de 

sentidos sobre a conjugalidade e a afetividade nas narrativas de homens 

denunciados por violência conjugal, esse objetivo revelou-se um recorte bem 

específico dentro da temática da violência conjugal, que, contudo, se emaranha nos 

paradoxos que envolvem a teia de práticas violentas na conjugalidade. São muitos 

os aspectos entrelaçados. Há coexistência de vários significados que se sobrepõe, 

mistura-se e está permanentemente em conflito nas situações que caracterizam a 

violência conjugal. Cruzam-se concepções sobre sexualidade, família, gênero, 

afetividade, educação etc. (DEBERT; GREGORI, 2008). 

Dessa maneira, procuramos realizar uma análise de gênero na perspectiva 

relacional, a qual considera as dinâmicas que revestem as relações sociais 

implicadas em variadas posições de poder. Do mesmo modo, considerando-se que 

as práticas discursivas compreendem a construção de conhecimento pautada nos 

significados produzidos de modo compartilhado e interativo, estudar os sentidos da 

conjugalidade e da afetividade nas narrativas de homens denunciados por violência 

conjugal implica entender a diversidade das construções narrativas incrustadas na 

sociedade, que se entrecruzam e dialogam entre si, dando sentido às experiências 

vividas (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007).  

Assim, acreditamos que foi possível realizar os passos analíticos que dessem 

conta de tal diversidade. Foram criadas três leituras analíticas com esse objetivo. Na 

primeira – o relacionamento afetivo-sexual cujo início foi “bom”, mas posteriormente 

instala-se uma crise conjugal – observamos que os repertórios sobre a 

conjugalidade e a afetividade se inscrevem nos padrões hegemônicos relacionais de 

gênero.  

Ao que parece, nas suas narrativas os homens apontaram dois momentos da 

conjugalidade: o primeiro, caracterizado como bom, divertido, amoroso, etc.; e um 

segundo, caracterizado por uma crise conjugal, marcado por conflitos conjugais. 



 

 

148 

Nesse primeiro momento, a relação conjugal está de acordo com a retórica do amor 

romântico e com os padrões hegemônicos de gênero.  

A instalação da crise é identificada por mudanças nos padrões hegemônicos 

de gênero, ora identificadas em modificações nos comportamentos da mulher e/ou 

ex-mulher, ora no desemprego masculino, modificações no lugar de provedor. 

Assim, supomos que haja uma tentativa de preservação dos modelos tradicionais de 

família e casamento por parte desses homens (SANTOS; IZUMINO, 2005).  

Todavia, como o objetivo é ressaltar a diversidade, parece lugar comum 

apenas dizer que os sentidos da conjugalidade e da afetividade são produzidos a 

partir de tais padrões hegemônicos relacionais. Existem rupturas identificadas nas 

contradições presentes nas narrativas (MENEGHEL; IÑIGUEZ, 2007). Tais 

contradições foram percebidas nos posicionamentos dos homens em situações de 

conflito, bem como quando idealizam um relacionamento afetivo-sexual, o que nos 

leva a pensar que existem possibilidades de mudança na construção das relações 

conjugais e uma possível flexibilização das relações de gênero.  

Já na categoria que foi denominada de – o relacionamento afetivo-sexual 

como possibilidade para a construção de um ideal de família –  os repertórios sobre 

a conjugalidade são construídos a partir de um ideal de família, como se procurou 

ressaltar ao mencionar a ideia de Fonseca (2005) sobre as dinâmicas familiares. Tal 

ideia remete, justamente, à diversidade de configurações familiares que podem 

existir, a depender dos marcadores de gênero, classe social, raça, geração, etc., que 

embasam nossos posicionamentos nas práticas sociais.  

Nessa perspectiva, perpassam também nas configurações de família trazidas 

pelos homens concepções de afeto que não parecem fugir dos padrões 

hegemônicos relacionais. Percebemos que as configurações familiares são também 

perpassadas por uma retórica afetiva. Como argumenta Giddens (1993), foi a partir 

do século XVIII que a formação dos laços matrimoniais, para maior parte das 

pessoas no ocidente, começa a basear-se em outras considerações, além das 

econômicas. As ideias do amor romântico, difundidas em grande parte da ordem 

social, tinham como pressupostos básicos a associação do amor com o casamento 

e com a maternidade.  

 A terceira categoria construída para compreender os sentidos da 

conjugalidade e da afetividade nas narrativas dos homens denunciados por violência 

conjugal, foi – o relacionamento afetivo-sexual marcado pela violência conjugal. 
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Nessa categoria, os homens ressaltam a violência como constitutiva da 

conjugalidade, o que abriu possibilidades de serem entendidas as situações de 

violência conjugal como fazendo parte de um jogo relacional no qual os participantes 

não reconhecem os atos como violentos (GREGORI, 1993).  

No jogo relacional marcado pela violência perpassam também concepções de 

gênero, família, afeto, sexualidade, etc. Como se argumentou no início da 

dissertação o reconhecimento da complexidade relacionada com a questão da 

violência conjugal advém desse entrelaçamento de fatores. Nas diversas situações 

de violência conjugal, nas quais se buscou compreender os sentidos da 

conjugalidade e da afetividade, cruzam-se concepções variadas de tais fatores, que 

colidem, e se sobrepõem. 

Contudo, inauguram-se rupturas nessas dinâmicas relacionais, quando a 

mulher busca os serviços da delegacia. Essa significação da delegacia como espaço 

para a ressignificação das relações conjugais, procuramos apreendê-la na categoria 

denominada – o desfecho “final” de todos os conflitos: a Delegacia da Mulher. Para 

todos os homens entrevistados, a delegacia exerceu essa função de ressignificar o 

relacionamento conjugal, já que a denúncia da mulher denotou uma “quebra” na 

dinâmica das relações conjugais.  

Portanto, dois processos foram ocasionados com a ruptura da dinâmica 

relacional: o da reconciliação e o da separação conjugal. A ressignificação se deu 

nessas duas vias, havendo a abertura de alguns homens para reflexões em torno de 

outras formas de conjugalidade, de resolução de conflitos, o que faz pensar na 

abertura para a flexibilização das relações de gênero.  

No entanto, Giffin (2005) nos alerta que tais tendências de flexibilização das 

relações de gênero não levam necessariamente ao desmonte, podendo até contribuir 

para tentativas de reforçar os padrões hegemônicos relacionais. Para a autora, por 

conseguinte, qualquer estudo que englobe as relações de gênero precisa ir além da 

descrição das “diferenças culturais”, como, por exemplo, entre homens e mulheres, e 

da própria constatação da construção social das relações de gênero.  

Assim, para Giffin (2005), é fundamental investigar os elementos da política 

econômica contemporânea implicados na dinâmica global de dominação de nações e 

classes sociais e de mercantilização da vida. É necessário avaliar com perspicácia 

as grandes reformulações que se estão processando nas ideologias e até nas 
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práticas "de gênero", para evitar conclusões baseadas na ideia de que qualquer 

mudança é positiva e sinal de transformação. 51 

Nesse sentido, levar em consideração os diversos aspectos que fazem parte 

dos repertórios da conjugalidade e da afetividade, com a finalidade de ressaltar a 

diversidade encontrada nas situações de violência conjugal, não foi suficiente para 

realizar essa proposta de investigação trazida por Giffin (2005). Dessa maneira, 

acreditamos que seja uma limitação deste estudo entender as modificações das 

relações de gênero em um cenário político-econômico mais amplo.   

Outra limitação é a correlação entre classe, raça, gênero, que não foi bem 

explorada nesta dissertação. Reconhecemos a importância da interface desses 

marcadores, mas achamos que poderíamos articular melhor essa correlação, 

possibilitando outros olhares, novas ideias. Como adverte Debert e Gregori (2008):  

Assim, pensar em termos relacionais implica também não reificar ou 
estabelecer como determinação as assimetrias baseadas nos 
marcadores de gênero. De fato, atualmente torna-se cada vez mais 
relevante problematizar isso que tem sido qualificado como violência 
de gênero. Isso não quer dizer que os marcadores de gênero, como 
categorias de diferenciação que compõem mapas hierárquicos e 
constituem posições de desigualdade, não sejam fundamentais para 
atuar contra dissimetrias e relações de poder e de força. Mas, 
convém indagar se esses marcadores não deveriam ser articulados a 
outros também fundamentais, como os de classe, os de raça e os de 
escolha e orientação sexual, mesmo que eles sejam pouco evidentes 
quando observamos de perto os scripts que compõem as relações 
violentas (p. 15).  

 

Ao mesmo tempo que foi identificada essa limitação, ela se torna uma 

sugestão para novas pesquisas sobre a violência conjugal, que enfoquem mais a 

interface entre esses marcadores e a diversidade que constituiu os posicionamentos 

que se pode ter, a depender do intercruzamento feito com esses marcadores. 

Outra sugestão de estudo estaria relacionada com uma ideia mais específica 

que fez parte dessa caminhada na temática da violência conjugal: realizar um estudo 

que tivesse como foco a história de vida de um casal, cuja relação conjugal foi 

marcada pela violência. Investigar, com maior profundidade, a construção dessa 

conjugalidade.   

                                                 
51 Para compreender o processo de mercantilização das relações interpessoais sugerimos a leitura de BAUMAN, 
Z. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos . Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 190 (Tradução: 
Carlos Alberto Medeiros). 
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Ademais, é preciso destacar, também, algumas dificuldades. Além da 

complexidade do tema escolhido, a pesquisadora enveredou por caminhos até então 

desconhecidos no que diz respeito à abordagem teórico-metodológica. Foi 

desafiante entender as práticas discursivas e produção de sentidos, bem como a 

própria compreensão da nova proposta contida no construcionismo social 

relacionada com a produção do conhecimento.  

O desafio de revisão constante, não apenas dos termos a serem empregados 

na escrita e/ou nas ideias, mas do próprio compromisso social e político que os(as) 

pesquisadores(as) têm nesta perspectiva teórica. Era um caminho mais fácil quando 

nos colocávamos fora do processo, como nos dita a ciência moderna. Estar 

implicado no processo é mais oneroso para o(a) pesquisador(a), porém sem dúvida 

mais prazeroso.        

Para Meneghel e Iñiguez (2007), realizar uma pesquisa na perspectiva 

construcionista, especificamente, estudando as práticas discursivas aproxima o(a) 

pesquisador(a) dos analistas críticos do discurso, cujos focos de investigação estão 

relacionados às questões socialmente relevantes, que objetivam usar o 

conhecimento como suporte para a ação política e para a conquista de mudanças 

sociais. Desse modo, essa perspectiva ressalta os efeitos sociais dos discursos, isto 

é, o quanto eles reproduzem, mantêm, reforçam e, inclusive, questionam a ordem 

social.  

Segundo, Meneghel e Iñiguez (2007), as narrativas ajudam a enfrentar 

mecanismos de exploração/dominação como os relacionados com o gênero, a raça e 

a classe social. Esses autores defendem que, ao contar e recontar histórias, o 

narrador resgata memórias, remodelando-as segundo a ótica do presente e dando 

outro significado às experiências. 

Nesse sentido, já que estamos discorrendo sobre a produção do 

conhecimento e acreditando que as universidades52 sejam o lócus privilegiado dessa 

produção, podemos perguntar: qual o lugar das universidades diante dos problemas 

sociais, no caso, aqui, a violência conjugal? É uma mera produtora de 

conhecimento, de realização de inúmeras pesquisas? Qual o acesso que a 

sociedade tem a esses conhecimentos produzidos? 

                                                 
52 Para aprofundar esta discussão ver: SANTOS, B. de S. A universidade no século XXI: para uma reforma 
democrática e emancipatória da universidade . São Paulo: Cortez, 2005  



 

 

152 

Ao que parece, as universidades brasileiras afastam-se cada vez mais de 

uma perspectiva política e social. Como nos adverte Chauí (2003), parecem entrar 

na lógica mercadológica, focada na produção de profissionais, de conhecimento, 

não importando a qualidade dessa formação, e para quem ou a quem interessa a 

produção do conhecimento. 53 53 

 Assim, é preciso enfatizar que, nesses períodos de transformação, nós que 

participamos da produção do conhecimento nas universidades deveríamos promover 

um intercâmbio mais profícuo entre a produção do conhecimento acadêmico e a 

sociedade de maneira geral. Que as discussões em torno, por exemplo, das 

relações de gênero, saiam do nicho universitário e promovam reflexões na e para a 

sociedade. Acreditamos que tal posicionamento resgata o compromisso político e 

social das universidades, o qual se encontra, parece, num lugar esquecido.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Gostaria de agradecer ao professor Aécio Mattos pelas discussões e reflexões sobre o lugar das universidades 
na produção do conhecimento. 
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APÊNDICES



 

 

APÊNDICE 1.  

Termo de  Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: As narrativas sobre afetos 
nas relações que envolvem violência conjugal. Trata-se de um trabalho acadêmico, 
no qual você estará participando como voluntário, podendo desistir a qualquer 
momento. Nestes termos, lhe é garantido o direito de recusa ou retirada deste 
consentimento, assim como, o de determinar que sejam excluídas do material da 
pesquisa informações que já tenham sido dadas. 
 
As informações fornecidas serão utilizadas, apenas, para fins acadêmicos, 
garantindo a confidencialidade e o anonimato do participante. A participação na 
pesquisa não envolve nenhuma remuneração. Além disso, esta pesquisa não 
envolve riscos ou danos à saúde, sendo realizada em colaboração com a Clinica 
Psicológica da UFPE. Se necessário alguns casos poderão ser encaminhados para 
atendimento por profissionais desta instituição. 
 
Caso haja dúvidas, você tem o direito de tirá-las agora, ou no decorrer da entrevista. 
Após ter lido e discutido com a pesquisadora os termos deste consentimento 
esclarecido, concordo em participar como informante colaborando assim, para a 
realização desta pesquisa.    
 
Recife, ___/___/20___ 

Assinatura: ______________________________________________ 

Nome completo: __________________________________________ 

 
Pesquisadora assinatura: _______________________________________________ 

Nome completo da pesquisadora: ________________________________________ 

 
Testemunhas: 

Assinatura:___________________________Assinatura: ______________________  

Nome completo: _______________________ Nome completo:_________________
  
 
 



 

 

 
 
 

APÊNDICE 2.  

Roteiro de Entrevista 

 
 
 
Dados Gerais: 

 
Idade:                                                       Ocupação:                                                
 
Estado civil:                                               Filhos:                         Escolaridade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perguntas condutoras:  
 

• Você tinha quantos anos, quando teve seu primeiro relacionamento? 
 
• Quantos relacionamentos, você já teve? Me fale um pouco sobre eles  

 
• Houve algum em particular que você mais se envolveu e gostou? Qual? Por 

que? 
 
• E os que menos gostou? Por que? 

 
• Que tipo de relacionamento você considera ideal? Por quê? Você pode dar 

exemplo? Dentre os que você conhece, viu ou ouviu falar... 
 

• E sobre o seu atual relacionamento? Como começou? Por que você se 
interessou por ela? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 3.  
Características gerais dos homens entrevistados,  

por ordem de entrevista  
 

Nomes  
fictícios  

Idade Ocupação 
Profissional 

Estado civil Filhos Escolaridade  Duração 
entrevistas 

Tarcisio 26  Desempregado Solteiro Não tem Primeiro grau 
completo 

15 minutos 

Augusto 27  Administrador Casado  Não tem Superior 
completo  

35 minutos 

Gustavo 34  Desempregado Casado 2 Ensino médio 
incompleto 

25 minutos 

Diogo 42  Pedreiro Casado 4  Ensino médio 
incompleto 

10 minutos 

Geraldo 48  Desempregado Casado 2  20 grau 
completo 

40 minutos 

Igor 55  Professor  Casado 2  Pós-graduado 36 minutos 
Samuel  35  Desempregado Casado 2  Ensino 

fundamental 
incompleto 

35 minutos 

Jaime 38  Almoxarife Solteiro 4  Ensino médio 
incompleto 

15 minutos 

Emanuel 32  Técnico de 
Enfermagem 

Casado em 
processo de 
separação 

1  20 grau 
completo 

17 minutos 

Jeferson  30  Desempregado  Solteiro 4  Ensino 
fundamental 
incompleto 

16 minutos 

Fernando 27  Autônomo  Solteiro 2  Ensino médio 
incompleto 

15 minutos 

Josildo 40  Desempregado Separado 4  Ensino médio 
incompleto 

13 minutos 

Juliano 32  Comerciário  Casado  Não tem 20 grau 
completo 

30 minutos 

Armando  42  Desempregado  Separado 3  _ 10 minutos 
Jorge  40  Desempregado Casado 2  Ensino médio 

incompleto 
12 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 4.  

Modelo dos quadros utilizados na análise 

 

 

Nome fictício do 
entrevistado 

 

Como os homens 
denunciados por 

violência conjugal 
definem sua relação 

afetivo-sexual? 

 

Como os homens 
denunciados por 

violência conjugal 
se percebem e 

como percebem a 
companheira, ou ex-

companheira, no 
jogo amoroso e no 
jogo do conflito? 

Como os homens 
denunciados por 

violência conjugal 
idealizam um 

relacionamento 
afetivo-sexual? 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

 
 

 


