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RESUMO 

 
 

 
Ao investigarmos as representações sociais que as mulheres vitimas de 

violência conjugal, pertencentes às classes populares constroem sobre a violência 

sofrida e quais as estratégias de enfrentamento/reação a este fenômeno, partimos  

de um estudo qualitativo com dez mulheres, sendo cinco participantes de grupos 

organizados e cinco que denunciaram seus agressores na Delegacia Especializada 

de Defesa e Apoio à Mulher. Ao analisarmos as representações sociais destas 

mulheres sobre violência, constatamos duas representações: uma que busca 

justificar a violência como natural e inerente às relações entre os sexos e outra 

minoritária, que compreende a violência como fruto do sistema patriarcal. Quanto às 

reações e enfrentamentos à violência, estes se dão em dois níveis: em nível privado, 

quando as mulheres não denunciam a violência, mas contam as violências sofridas 

para familiares e amigos, bem como se separam dos maridos ou companheiros 

agressores e em nível público, quando denunciam as agressões na delegacia, 

mesmo com a intenção de apenas “dar um susto” no agressor. Uma outra forma 

pública de enfrentamento à violência se dá através do engajamento em movimentos 

de mulheres que contribui para o fortalecimento da organização e o combate à 

violência contra a mulher encorajando-as para a denúncia. Ressaltamos, que seja 

qual for a forma de enfrentamento à violência, as mulheres não são cúmplices da 

violência, e sim vítimas, pois detêm uma parcela de poder infinitamente menor que 

os homens. 
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RÉSUMÉ 

 
Pour faire des enquêtes sur les répresentations sociales construites sur la violence 
subie par des femmes appartenant aux classes sociales populaires, victimes de 
violence  conjugale, et quelles sont les stratégies d´affrontement/réaction vers ce 
phénomène, nous avons démarré sur une étude qualitative avec dix femmes dont 
cinq faisant partie de groupes organisés et cinq qui ont porté plainte contre leurs 
agresseurs au Commissariat Spécialisé de la  Défense et Soutien aux Femmes. 
Lorsque nous avons analysé les répresentations sociales sur la violence chez ces 
femmes,  nous en avons constaté deux : l´une qui tient à justifier la  violence comme 
quelque chose de normale et liée aux rélations entre les sexes et l´autre, la minorité, 
qui entend la violence ainsi qu´un fruit issu du système patriarcal. Quant  aux 
réactions et affrontements de la violence, ceux-ci  apparaissent en deux niveaux: en 
niveau privé, lorsque les  femmes ne dénoncent pas la violence, mais la racontent à  
leurs parents et amis, ou alors elles se séparent de leurs maris ou copains 
agresseurs et en niveau public quand elles portent plainte de leurs agressions au 
Commissariat avec l´intention de au moins leur "faire peur". Une autre façon  
publique d´affrontement de la violence se produit à travers l´engagement aux 
manifestations de femmes lesquelles contribuent au raffermissement de 
l´organisation et au combat  de la violence vers les femmes tout en les encourageant 
à la dénoncer. Il est important de souligner que, n´importe la  façon d´affronter la 
violence, les femmes n´en sont pas de complices mais des victimes car elles 
possèdent une partie de pouvoir beaucoup plus petit que celui des hommes. 
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ABSTRACT 

 
 
Investingating the social representations that the women who are victims of conjugal 
violence, belonging to popular classes build on the violence suffered and which the 
facing/reaction strategies to that phenomene, we start from a qualitative study 
involving ten women, being five participants of organized groups and five who 
accused their aggressors at the Police Station Especialized in the Woman’s Defense 
and Support. Analysing the social representations of these women under violence, 
we have found two representations: one that pursues to justify violence as natural 
and inherent to the relationships between both sex and another minority, which 
involves violence as a result of a patriarchal system. Concerning the violence 
reactions and confrontings, they occur in two levels: in a private one, when the 
women do not denounce the violence, but tell their families and friends about the 
violence through which they have undergone as well as get separated from their 
aggressor husbands and lovers in public level, when they denounce the aggression 
to the commissionship, even when just “trying to scare” the aggressor. Another public 
way of confronting violence is done through the participation of woman’s movements 
what contributes to strenghten the organization and the combat to the violence 
against the woman encouraging them to denounce. We stand out that, whaterever it 
is the way to confront violence, women are not violence accomplices, they are 
victims, therefore, they hold a power endelessly inferior to man’s.   
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INTRODUÇÃO 

 
Um dos graves problemas que atinge a humanidade é o fenômeno da 

violência. De uma forma geral, no mundo todo a violência está entre as principais 

causas de morte de pessoas com idade entre 15 e 44 anos. O uso intencional da 

força física ou o abuso de poder, contra outra pessoa, grupo ou  comunidade trazem 

impactos e conseqüências danosas para a humanidade. Entretanto, a violência se 

apresenta de forma diferenciada para homens e mulheres. Não podemos diluir a 

violência contra a mulher, nos casos gerais de violência e, mais exatamente, na 

violência urbana. Enquanto os homens sofrem violência nos espaços públicos, em 

geral praticada por outro homem, as mulheres sofrem a violência masculina, dentro 

de casa, no espaço privado e seu agressor, via de regra, é ou foi o namorado, o 

marido, o companheiro  ou  o amante. 

As violências e discriminações, em nosso país, são o resultado e 

testemunho da articulação entre exclusão estrutural nas diferentes esferas 

econômica, cultural e política. Sua face mais brutal é a violência sofrida pelas 

mulheres.  Essas multifaces dão conta de que a violência é um mecanismo estrutural 

e massivo de sujeição das mulheres aos homens. Pesquisa realizada pela Fundação 

Perseu Abramo (2001) revelou que, no Brasil, uma, em cada cinco mulheres, declara 

ter sofrido algum tipo de violência praticada por alguém  do sexo masculino. 

A violência contra a mulher, também denominada de “violência doméstica” 

ou “conjugal”, é um fenômeno que atinge maciçamente as mulheres de todas as 

partes do mundo, classes sociais, idades, etnias e gerações, não se restringindo a 

um determinado “jeito de ser mulher”.   
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A cada momento nos deparamos com notícias em jornais, televisão e 

rádios que expõem a síndrome de uma sociedade violenta, que se fundamenta em 

uma organização social desigual de violenta opressão de gênero, perpassada por 

uma cultura sexista. Cultura essa baseada em uma ideologia legitimadora e  

reprodutora da desigualdade entre os gêneros. 

No Brasil, as estatísticas sobre esta problemática revelam seu caráter 

complexo e multidimensional, que se estende sem fronteiras a vários espaços e 

regiões. Termos como violência doméstica, assédio sexual, estupro, meninas de rua, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de mulheres, turismo sexual, 

entre outros, mostram os diferentes ângulos de um mesmo fenômeno. 

O fato da violência contra a mulher ocorrer freqüentemente no âmbito 

doméstico e ser praticada por pessoas com as quais as vítimas mantêm relações 

afetivas não lhe retira o caráter político e, portanto, público, devendo, por 

conseguinte, ser denunciada e repudiada por todos (as) nós que lutamos por uma 

cidadania plena que inclua a igualdade entre os gêneros. 

O presente estudo investiga as representações sociais que as mulheres, 

vitimas de violência conjugal, pertencentes às classes populares, constroem sobre a 

violência sofrida e quais as estratégias de enfrentamento/reação a este fenômeno.   

Para tanto, partiu-se de um estudo qualitativo com dez mulheres, sendo 

cinco, participantes de grupos organizados e cinco que denunciaram seus 

agressores na Delegacia Especializada de Defesa e Apoio à Mulher- DEDAM 

A esta questão central associam-se outras, cujas respostas encaminham 

a apreensão da dinâmica que sustenta e articula esse processo. 
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a) A que objetos estas representações estão associadas e 

como se dá esta relação? 

b) Como se organizam nas representações sociais, tempos, 

espaços e relações que configuram o viver das mulheres? 

c) Que emoções, afetos, valores, modelos e símbolos são 

mobilizados neste campo representacional ou a ele 

associado? 

d) Como interpretar todo esse conjunto, considerando as 

dimensões histórica, sociológica, psicossocial e econômica? 

e) Quais as formas/estratégias de enfrentamento/reação das 

mulheres diante das diversas formas de violência? 

Nosso interesse pelo tema da violência conjugal não se deu por acaso, 

não se constitui em um fato isolado nem isento de determinações antecedentes. 

Está relacionado ao exercício da docência no curso de Serviço Social da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que me permitiu ingressar no 

Núcleo de Estudos sobre a mulher Simone de Beauvoir, participando do 

desenvolvimento da pesquisa: “Diagnóstico da violência contra a Mulher em 

Mossoró, no período de 1994 a 1997,  junto à Delegacia Especializada de Apoio e 

Defesa da Mulher (DEDAM), pesquisa esta em que participamos da análise e 

interpretação dos dados. 

Vale salientar, outrossim, que a temática da violência contra a mulher 

sempre me chamou a atenção por sua alta incidência e naturalização diante da  

sociedade. 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

16 

Concomitante a isto, ministrei no curso de Enfermagem1, a disciplina 

Gênero e Enfermagem, na qual a questão da violência contra a mulher sempre se 

fazia presente nas discussões. 

Em 1998, realizamos uma pesquisa qualitativa junto às mulheres do 

Conjunto Nova Vida2, pesquisa esta realizada no período (1998-2000), intitulada: 

“Violência de gênero em Mossoró: um estudo das representações sociais das 

mulheres”, que se constituiu numa fase preliminar da pesquisa que ora realizamos e 

uma  aproximação mais intensa com esta temática. 

A idéia norteadora desta pesquisa partiu do pressuposto de que a 

violência doméstica é um fenômeno que ultrapassa a violência física, apresentando 

várias outras formas de violência como por exemplo a violência psicológica, sexual, 

social etc. Um outro pressuposto que nos orientou, foram os fatores que podem 

explicar o ambíguo comportamento das mulheres diante das agressões sofridas, 

bem como as estratégias de enfrentamento/reação à violência, desenvolvidas por 

elas. 

Assim, ao ter que reelaborar seus próprios significados, as mulheres se 

debruçam sobre si mesmas e sobre sua realidade, colocando-se ao mesmo tempo 

como sujeito e objeto de sua reconstrução/reinterpretação. 

O problema de pesquisa, sua fundamentação teórica, os resultados e a 

análise do processo percorrido por nós para a efetivação deste estudo estão 

distribuídas em seis capítulos.  

                                                 
1 Faculdade Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
2 A pesquisa foi realizada com um grupo de mulheres deste bairro devido a alta incidência de casos de violência contra 
a mulher. Esta pesquisa foi realizada com o apoio da organização não-governamental Centro Feminista 8 de Março. 
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No primeiro capítulo – A violência como campo teórico-metodológico, 

difuso e ambíguo – apresentamos, de forma sucinta, as principais matrizes 

sociológicas explicativas da violência: a vertente funcionalista, a estrutural-marxista e 

a da microssociologia da violência, na qual nos fundamentamos. Em seguida, ainda 

no mesmo capítulo travamos uma discussão acerca da violência conjugal. 

No segundo capítulo – O poder como mediação das relações sociais de 

gênero – O poder é situado como algo que está para além do Estado, perpassando 

todas as instituições e relações sociais estabelecidas cotidianamente. Centralizamos 

a discussão na perspectiva da “microfísica do poder” inspirada no pensamento do 

filósofo francês Michel Foucault, assim, como recuperamos o debate das relações 

sociais de gênero entendidas como relações de poder. 

No terceiro capítulo – As representações sociais como forma de 

conhecimento da realidade - Efetivamos uma discussão introdutória sobre o senso 

comum, bem como um mapeamento das diferentes abordagens teóricas das 

representações sociais.     

No quarto capítulo – Procedimentos Metodológicos – Apresentamos o 

percurso trilhado para a operacionalização dos objetivos da pesquisa, justificando-se 

as escolhas dos diversos procedimentos, o universo de pesquisa, os recortes, as 

técnicas etc. 

 No quinto capítulo - O universo de significados simbólicos que permeia a 

violência conjugal – Abordamos as representações sociais construídas em torno de 

temas como ser mulher, ser homem, relações de gênero, família e casamento. 

No sexto capitulo - Violência conjugal: modos de ver, sentir e reagir – 

Enfocamos as representações sociais sobre violência conjugal; os fatores que 
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contribuem para a violência doméstica; os argumentos justificadores da permanência 

das mulheres nas relações violentas e as suas reações e seus enfrentamentos. 

Nas considerações finais, as principais questões de estudo são retomadas 

e confrontadas com os resultados obtidos no decorrer do estudo, a partir do 

processo de reconstrução da realidade, em que novas representações sociais são 

construídas pelas mulheres quando chamadas a refletir sobre este fenômeno.   
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Capítulo 01 

 

1.1- A VIOLÊNCIA COMO CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

DIFUSO E AMBÍGUO 

 

A vida social, em todas as formas que conhecemos na espécie humana, 

não está imune ao que se denomina, no senso comum, de violência, isto é, ao uso 

agressivo da força física de indivíduos ou grupos contra outros. Contudo, a violência 

não se limita ao uso da força física, mas à possibilidade ou ameaça de usá-la que 

constitui dimensão fundamental de sua natureza. Vê-se que, de início, associa-se a 

uma idéia de poder, quando se enfatiza a possibilidade de imposição de vontade, 

desejo ou projeto de um ator sobre o outro. 

A própria noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à 

medida que esta se efetiva através da dinâmica das relações sociais. Assim sendo, 

“a diferença é simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão 

e conflito”. (Diógenes, 1996 p.25). 

Em seu significado mais freqüente, violência quer dizer uso da força 

física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está 

com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra 

pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena de viver gravemente 

ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou morta, enfim, é uma violação 

dos direitos essenciais do ser humano. 

Nos últimos vinte anos, o fenômeno da violência passou a ser percebido 

como uma das maiores ameaças do final de milênio. Suas diversas manifestações 

instrumentalizam a reflexão sobre muitas temáticas, especialmente aquelas que 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

21 

tratam do caráter da sociedade brasileira e das relações que a permeiam. Ao 

envolver diferentes áreas disciplinares, essa reflexão produziu avanços na 

construção teórica da violência e, neste momento, existem pelo menos três grandes 

abordagens. Entretanto, por não serem paradigmáticas, aparecem, freqüentemente, 

articuladas em muitos dos trabalhos produzidos no âmbito das ciências sociais. 

De forma ampla, as abordagens sociológicas acerca da violência podem 

ser classificadas em: funcionalista, estrutural e a abordagem dos processos 

microssociológicos ou micropolítica. 

A abordagem da violência, numa perspectiva funcionalista, considera 

prioritariamente suas funções no sistema social. Nela, os grupos, à medida que se 

desenvolvem, manifestam uma integração e uma estabilidade crescentes, que lhes 

permitem uma maior segurança de funcionamento; mas, em compensação, é menor 

sua capacidade de ajustamento ao meio ambiente. Assim, as guerras e os conflitos 

são como a morte para o organismo que não consegue mais se adaptar, são, 

portanto, processos de indiferenciação que permitem novos desenvolvimentos em 

direções inéditas, gerando, assim, os conflitos. 

A violência, nesta perspectiva, é conceituada a partir de seu papel no 

sistema social, ou seja, é concebida como uma unidade funcional que permite 

diversos graus de integração; nele as formas sociais e culturais têm conseqüências 

funcionais ou disfuncionais, e existem equivalentes e substitutos funcionais capazes 

de satisfazer uma dada exigência funcional. A análise efetuada por Merton (1970), 

um dos expoentes máximos da teoria funcionalista, acerca dos fenômenos da 

anomia e do desvio é exemplar deste tipo de abordagem. Para ele, qualquer 

sociedade designa objetivos e finalidades legítimos a seus membros, ao mesmo 
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tempo em que define e controla os meios legítimos de atingi-los. A estrutura social 

pode valorizar absolutamente certos fins sem importar-se com os meios de obtê-los; 

nesse caso ela se orienta para uma anomia crescente. Porém, no extremo oposto, 

pode insistir apenas nos meios autorizados, que se vêem então transformados em 

fins, para práticas conformistas. Deste ponto de vista, a violência se constitui para os 

atores sociais uma opção possível sob vários aspectos: como comportamento 

desviante a serviço da busca de fins socialmente legítimos e como comportamento 

rebelde para mudar os fins ou os meios socialmente reconhecidos. 

A abordagem estrutural da violência tem sua gênese na explicação, seja 

dos conflitos/desordem, seja dos mecanismos de funcionamento do social/ordem. 

Esta abordagem é freqüentemente analisada a partir de um duplo aspecto: violência 

da classe dominante contra o proletariado e contra-violência, no mundo da 

“revolução aberta”, do proletariado em relação à burguesia e ao seu locus de 

dominação, o Estado.  

Nesta perspectiva, a violência é quase sempre observada como 

subfenômeno dentro das “grandes narrativas” do poder, da dominação e da política. 

A violência, é freqüentemente, investigada como uma face secundária, um registro 

“auxiliar” e/ou mesmo complementar nas análises do poder, da política, assim como 

de outras ocorrências mais estáveis na sociedade. Esta “visão instrumental da 

violência” tanto marcou teorias mais estruturalistas, tal qual o enfoque de Marx e 

Engels, como, de algum modo, recortou a “teoria da ação” de Weber sobre o poder e 

a dominação. 

A nosso ver, a violência, numa abordagem estrutural, é percebida apenas 

no seu caráter mais visível, concreto, deixando “nas sombras” as violências mais 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

23 

sutis, denominadas por outros pensadores como Bourdieu (1989) e Foucault (1987) 

de violência “intestina”, violência “simbólica”, “violência doce”, dentre outras. 

 Não poderíamos deixar de destacar que a crise de paradigmas nas 

ciências sociais operou profundas transformações no campo teórico-metodológico 

da discussão acerca da violência e, após um significativo período de hegemonia das 

teorias estruturais/explicativas de natureza globalizante, experimenta-se o 

recrudescimento das teorias da ação/compreensão com ênfase mais intensa no 

particular, nos microprocessos, assim como a irrupção de temas “latentes”. A 

preocupação em explicar as estruturas que formam e modificam as instituições e as 

práticas sociais dão lugar aos esforços de compreensão dos indícios, das 

significações, das representações, do simbólico, etc. 

A nova morfologia social, produzida pelo processo de formação da 

sociedade global, apresenta múltiplas dimensões as quais podem ser sintetizadas 

em alguns elementos que impelem à retomada de perspectivas subjetivas relativas 

às experiências dos “atores sociais”, resgatando dimensões antes consideradas 

como epifenômeno, pondo em evidência o “inusitado”, o “imprevisível”, a fim de que 

a discussão sobre a violência possa ampliar seu escopo dentro das ciências sociais, 

sem contudo deixar de lado o contexto macrosocietal.      

Destacamos alguns elementos: 

1. Além das classes sociais, existem outras abordagens na produção da 

organização social, tais como as relações de gênero, as relações raciais, as relações 

entre grupos culturais, dentre outras. 

2. Os (as) novos(as) atores e atrizes sociais desencadeiam diferentes 

formas de representação e de mediação política, que ultrapassam as tradicionais 
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formas de participação político-social, a exemplo das ONG’s, reconhecidas pelos 

governos e organismos internacionais como interlocutoras legítimas entre os 

cidadãos e o Estado; bem como os movimentos sociais orientados pela retomada da 

historicidade. 

3. Como resultado da crise do Estado, surgem inúmeros processos 

variados de formação e de consolidação do tecido social, por grupos que organizam 

conflituosamente seus interesses particulares e se articulam em múltiplas formas de 

sociabilidade. 

4. No atual cenário, parece haver uma mudança na concepção de 

História, marcada pela descontinuidade e pelo pensamento não linear, ou seja, uma 

concepção que prioriza por em evidência a raridade do acontecimento, a prática 

inovadora, a diferença e as identidades.  

5. As questões sociais, por conseqüência, tornam-se questões 

complexas, pois várias são as dimensões do social que passam a ser socialmente 

questionadas: a questão da exclusão social; a questão ecológica, a questão do 

multiculturalismo, a questão da educação, as transformações no mundo do trabalho, 

as mudanças tecnológicas, enfim, as multiplicidades das formas de violência 

presentes nas sociedades contemporâneas como processo de dilaceramento da 

cidadania.  

Neste sentido, dentre as novas manifestações da questão social, os 

fenômenos da violência adquirem novos contornos, passando a disseminar-se por 

toda a sociedade. Podemos, no entanto, indicar uma conceituação teórica da 

violência, baseada nos processos microssociológicos ou micropolíticos, efetuando a 

ruptura teórica com a noção de progresso, no aspecto preciso que diz respeito à 
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violência. A partir desta perspectiva, Michel Foucault3 afirmava que, nas sociedades 

européias, “desaparece, no início do século XIX, o grande espetáculo da punição 

física; o corpo não estava mais presente; exclui-se do castigo a cena do sofrimento. 

Entra-se na idade da sobriedade punitiva ”. (Foucault, 1987,p.28) 

 Neste sentido, a violência deixa de ter uma explicação apenas 

sedimentada nas estruturas e lança-se, com todo o vigor, no campo da ação e da 

trama dos sujeitos. Não basta, somente remeter a violência às determinações 

econômicas ou políticas, embora elas permaneçam atuando como causas 

importantes, é necessário perceber que, a violência não implica, apenas como quer 

Hannah Arendt (1973), um caráter instrumental, como um meio para se chegar a um 

fim, mas possui uma racionalidade política específica. 

Abandonamos ou pelo menos não a colocaremos em primeiro plano, a 

concepção soberana de poder, e, por conseguinte, a concepção estrutural da 

violência, na medida em que privilegia a violência do Estado ou contra o Estado. 

A abordagem da violência, numa perspectiva micropolítica, põe em 

evidência os comportamentos de determinados grupos diante da violência, os 

julgamentos que fazem sobre ela, a prática que dela têm e o lugar que a ela 

atribuem.  

Tal posição implica num reposicionamento acerca das múltiplas 

classificações das formas de violência. Michaud 4 (1989), discerne três grandes tipos: 

1. A violência sociopolítica difusa [...] o estado de sociedade onde o recurso coletivo 

à violência não está excluído, onde a violência ainda não é o monopólio do Estado, 

mas permanece um elemento normal na vida social e política. [...] 2. A violência 
                                                 
3 Foucault, Michel. Vigiar e punir. 7ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 
4Consultar a obra intitulada: A violência. São Paulo: Ática, 1989, p.22-23. 
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contra o poder ou a violência de baixo [...]; 3. A violência do poder ou violência de 

cima. 

Outra possibilidade classificatória está na obra de Chesnais (1981), o qual 

distingue dois grandes tipos de violência, a “violência privada”, dividida em criminal e 

não criminal e a “violência coletiva” , constituída na violência dos cidadãos contra o 

poder, na violência do poder contra os cidadãos e na violência da guerra, ambas 

definidas com base na violência física. 

Desta forma, vale ressaltar que nossa compreensão acerca da violência 

no espaço privado, em especial, a violência contra a mulher, praticada no vínculo 

afetivo-conjugal, se identifica com a perspectiva da microssociologia da violência, 

fundamentada na noção de uma microfísica do poder5  foulcaultiana, ou seja, de 

uma rede de poderes que permeia todas as relações sociais, marcando as 

interações entre os grupos e as classes.  

[...] certamente, a violência em si mesma é terrível. Mas a violência 
encontra seu fundamento mais profundo na forma de racionalidade 
de que nos utilizamos [...]. entre a violência e a racionalidade, não 
há incompatibilidade. Foucault (2001:p.40). 

 

No item que se segue, situamos a violência conjugal no contexto dos 

micropoderes, compreendendo que esta se amplia para além do Estado, 

capilarizando-se por todas as esferas da vida social, seja ela, a escola, a família, as 

prisões, a ideologia, dentre outras. 

 

                                                 
5 A onipresença, que singulariza a microfísica do poder, permite a disseminação de controle por toda a vida 
social e corresponde a uma introjeção das disciplinas dos espaços íntimos, tidos como menores. Introjeção em 
nível dos valores morais, culturais, etc. Daí que, tendo sido as disciplinas introjetadas, ou seja, estando em “cada 
um”, não se restringe mais ao espaço físico das instituições. 
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1.2- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: O “PESSOAL É POLÍTICO” 

As violências exercidas contra as mulheres, em razão de seu sexo, são 

multiformes. Elas englobam todos os atos que, pela ameaça, ou força, as infligem, 

na vida privada ou pública, bem como, os sofrimentos físicos, sexuais ou 

psicológicos com a intenção de intimidar, punir e humilhar, ferindo a integridade 

física e subjetiva das mulheres agredidas. 

Foram as feministas americanas as primeiras a denunciarem as violências 

sexuais a partir do início dos anos 1970. Elas desenvolveram suas análises teóricas, 

demarcando os estudos criminológicos que, com seus pre-julgamentos 

androcêntricos, privilegiavam as teorias vitimologistas que fazem das relações entre 

a vítima e o agressor um elemento explicativo fundamental. Estes estudos tiveram 

um largo eco nos países anglo-saxões e depois na França. 

Na França, as publicações sobre o tema da violência doméstica não são 

muito numerosas, diferentemente dos escritos anglo-saxões. Dankwort (1988), que 

se autoqualifica de “pro-feminista” e que desenvolve um trabalho de tratamento e 

ajuda aos homens violentos, na periferia de Montreal, no Canadá, após uma imensa 

pesquisa de compilação bibliográfica, identificou quatro correntes teóricas que 

permeiam a discussão e a intervenção na violência doméstica.  

Vale salientar que estas quatro tendências, sem se excluírem 

mutuamente, chegam a conclusões específicas no que diz respeito à intervenção 

social. 

1.  A corrente psicanalítica da agressão é fortemente influenciada por 

Freud. O tratamento do agressor em terapia é centrado sobre os problemas 

psicológicos dos homens. Estes seriam, então, vítimas de suas características 
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psicológicas. As terapias se centram sob o comportamento psicológico do agressor, 

de seu  ego perturbado, da baixa-estima, dos problemas de infância, da 

dependência materna, dentre outros. 

Esta corrente não leva em conta fatores sócio-culturais e econômicos. O 

tratamento terapêutico psicológico insiste sobre a diferença entre os homens que 

batem em suas mulheres e os que não batem, em lugar de mostrar a construção 

cultural da virilidade. Os diferentes retratos psicológicos (uma infância difícil por 

exemplo), são sempre citados como causas primeiras da violência. 

2.  Teorias da aprendizagem social e dos papéis dos sexos. Estas teorias 

comportamentalistas insistem sobre os condicionantes sociais. Nesta ótica, a 

violência masculina não é um instinto biológico nem uma doença, mas o produto 

da aprendizagem social masculina que produz stress e uma imagem negativa de si 

mesmo. Assim, o objetivo das terapias é chegar a uma liberação do homem, uma 

luta contra a alienação masculina, notadamente, pela escuta de suas emoções. 

Essas teorias vão influenciar fortemente o “tratamento” da violência 

masculina na América do Norte  (Canadá e Estados Unidos), onde a prioridade da 

intervenção objetiva que os homens aprendam a melhor controlar sua cólera e seus 

comportamentos impulsivos. A postura daqueles(las) que intervêm no tratamento é 

de neutralidade moral, sendo o agressor sempre considerado como uma vítima  

merecedora de ajuda e compaixão.  

3. Perspectiva sócio-cultural. Inclui os trabalhos de sociólogos(as) da 

escola sistêmica que, após o surgimento do movimento feminista, demonstraram a 

importância dos fenômenos de violência conjugal no seio da instituição familiar como 

local de violência, diminuindo, assim, a credibilidade das explicações patológicas 
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individualizantes. A violência conjugal integra, em sua análise, as desigualdades 

sociais e estruturais, as atitudes e as normas culturais. Esta corrente propõe a 

terapia familiar e considera a violência como um sintoma de disfunção das 

interações de um sistema.  Esta perspectiva não comporta críticas políticas sobre a 

análise da violência e do sistema de desigualdade que o engendra. Não leva em 

conta o sexo social da pessoa violenta, considerando todas as violências como 

equivalentes, não analisando, desta forma, a construção sócio-cultural sexista que 

privilegia o gênero masculino em detrimento do feminino. Excluem de suas análises 

a realidade de subordinação do gênero feminino em relação ao gênero masculino e 

toda a inferiorização social das mulheres.  

4. Perspectiva feminista. A análise feminista insiste sobre o fato de que, 

em nossa sociedade sexista e patriarcal, as mulheres são as vítimas preferenciais 

da violência conjugal e que os homens são os seus autores. Criticam as teorias que 

enfatizam as mulheres como sedutoras e provocantes e reafirmam a opressão de 

sexo relacionando-as com as de classe e raça. Essa perspectiva critica as análises 

centradas sobre a vitimização das mulheres e sobre a patologia do comportamento 

masculino, reforçando o patriarcado como eixo explicativo de todas as formas de 

subordinação do gênero feminino.  Vale salientar que o nosso estudo vincula-se a 

esta perspectiva. 

No Brasil, a categoria violência contra a mulher, hoje de grande acepção, 

passa a fazer parte do senso comum, a partir das mobilizações feministas contra o 

assassinato de mulheres “por amor” e “em defesa da honra” no final dos anos 1970. 

Lutas que se ampliarão, no início dos anos 1980, para a denúncia de espancamento 

e de maus-tratos conjugais, impulsionando a criação dos serviços de atendimento às 
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mulheres “vítimas de violência”. Os grupos SOS Mulher e as Delegacias Especiais 

de Atendimentos às Mulheres se constituíram nas primeiras respostas institucionais 

colocadas à disposição das mulheres no enfretamento da problemática da violência 

exercida contra elas. Hoje, nas delegacias, é considerada violência contra a mulher 

todo e qualquer ato agressivo que possa ser aferido num boletim do Instituto Médico 

Legal (IML), ou seja, assassinatos, lesões corporais fruto de espancamentos, 

estupro, etc. Violências emocionais ou psicológicas, que há bastante tempo, são 

reconhecidas pela legislação norte -americana, a partir da contribuição das 

trabalhadoras sociais, atuando junto às mulheres espancadas, como da mesma 

ordem,  as violências físicas ainda carecem, no Brasil, de consenso em torno de sua 

gravidade e classificação legal. Apesar de reconhecer inúmeras violências contra as 

mulheres, passíveis de denúncias, em delegacias, a grande maioria das queixas 

registradas refere-se à violências domésticas, ou seja, agressões sofridas no âmbito 

do casamento (ou de relações afetivas com a mesma carga emocional e/ou social), 

o que faz com que, no Brasil, a violência contra a mulher seja uma categoria usada, 

comumente, como sinônimo de violência doméstica ou violência conjugal.  

A questão da violência contra a mulher vem ganhando novos contornos. 

Em primeiro lugar, ela é inerente ao padrão das organizações sociais desiguais de 

gênero que, por sua vez, são tão estruturais quanto à divisão da sociedade em 

classes sociais. Em outras palavras, o gênero, a classe e a raça/etnia são 

igualmente estruturantes das relações sociais. Por via de conseqüência, são 

onipresentes.  

Segundo a historiadora norte-americana, Joan Scott (1990), até onde é 

possível retroceder no tempo, nunca existiram sociedades igualitárias sob o aspecto 
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das relações sociais de gênero. Ao contrário, foram todas, e são as atuais, 

marcadamente patriarcais6. Ou seja, as diferenças entre homens e mulheres têm 

sido, sistematicamente, convertidas em desigualdades em detrimento do gênero 

feminino.  

A respeito desta questão sobre diferença e igualdade, trata-se de uma 

discussão atravessada por tensões e paradoxos, devendo ser enfrentada de forma 

clara, na medida em que é um problema teórico com nítidas implicações políticas, 

isto é, está na base de escolhas políticas importantes. 

Ainda que a expressão diferença possa adquirir significados diversos em 

distintos contextos sociais, políticos ou culturais, é para sua importância no campo 

do feminismo que iremos nos voltar. Se a primeira referência, neste campo, acena 

para a distinção entre os gêneros, é importante observar que ela também está 

carregada da afirmação da diferença entre as mulheres. 

O projeto da diferença, longe de reforçar estereótipos sobre as 
mulheres como seres frágeis, incompletos, dependentes, sem vida 
própria, incapazes de liberdade e autonomia, afirma os valores 
constitutivos da identidade feminina para reivindicar sua presença e 
seu impacto em todas as dimensões da vida social. (Oliveira, 1991, 
p.109). 

 

Segundo Dhavernas-Lévy (1995), existe uma oposição entre duas 

correntes teóricas que tratam desta questão.  

A corrente diferencialista afirma que a sociedade patriarcal nega as 

diferenças de sexo em benefício do gênero masculino, e considera importante 

revelar as diferenças ocultas e a equivalência de seus respectivos valores.  

                                                 
6 Safiotti (1987), define o patriarcado como sendo “um sistema de relações sociais que garante a 
subordinação da mulher ao homem, não constituindo o único princípio estruturador da sociedade 
brasileira sendo a este acrescido o de classe e o de raça/etnia”.  
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A corrente igualitária entende que as diferenças devem ser remetidas ao 

seu lugar, pois dão fundamentação à prática e à justificativa da dominação 

masculina. Por esta razão, deve-se minar “[...] o impacto cultural e social destas 

diferenças superestimadas e supervalorizadas pelo discurso dominante” . 

(Dhavernas-Lévy,1995, p.383). 

De acordo com esta autora, nenhuma das duas correntes nega a 

existência de diferenças, porém, divergem quanto ao estatuto que as mesmas 

devem ter. Posiciona-se ainda a favor da corrente igualitária, embora ela considere 

que as diferenças corporais ligadas ao sexo particularizam a relação com o mundo e 

produzem efeitos no nível da estruturação da personalidade.  

Ao nosso ver, a referida autora não analisa as diferenças entre os 

gêneros como produto da história e das construções sociais imbricadas nesta 

historicidade.  

A autora afirma que sua posição não implica na existência de uma 

semelhança das mulheres em seu ser no mundo nem tão pouco dos homens, 

negando, conseqüentemente, que exista, sm a priori, oposição ou 

complementaridade entre uma essência feminina e uma essência masculina, devido 

ao fato de que o ser no mundo não é definido, única nem exclusivamente, pelas 

disposições corporais, mas por uma série de fatores contraditórios. 

Já Geneviève Fraisse (1995), filósofa francesa feminista, chama a 

atenção para a falta de fundamentação filosófica do debate entre diferença versus 

igualdade, mostrando que ou bem se situa a discussão nos níveis  da diferença e da 

identidade ou bem se analisa o par igualdade versus desigualdade. 
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Esta autora assinala que a ligação entre os termos igualdade/diferença é 

de natureza política, ou melhor, é a superposição da questão política à filosófica. 

Argumenta, ainda, que as diferenças produzem as desigualdades e conduzem à 

noção de hierarquia. 

Se as diferenças colocam em dúvida o bom fundamento da igualdade, o 

fato de as diferenças serem valorizadas, afasta seus riscos e permite que a 

igualdade, um dos temas centrais do feminismo, readquira seu lugar. 

Fala-se muito em igualdade como pólo contrário à diferença. Esta idéia 

está inscrita não apenas em discursos hegemônicos, mas também em escritos 

feministas de vários matizes. Isto significa que esta ideologia está presente em 

muitas “tecnologias de gênero”7, impedindo que se lide, adequadamente com as 

diferenças entre homens e mulheres, assim como os próprios homens e entre as 

próprias mulheres. 

Partimos da compreensão de que toda diferença, seja natural ou social, é 

positiva, representando, portanto, enriquecimento. Representações sobre a 

diferença podem ser apropriadas pela ideologia (Safiotti e Almeida, 1995), 

transformando-a num traço negativo. Contudo, vale salientar que a diferença tem 

servido mais para excluir do que para integrar categorias sociais fragilizadas. Assim, 

há aproximadamente, seis milênios, as mulheres vêm sendo alijadas do exercício de 

muitas atividades de prestígio. 

A rigor, a ideologia dominante transforma as diferenças em 

desigualdades, atitude que responde pela subordinação social do gênero feminino. A 

diferença faz par com a identidade e não com a desigualdade. Assim, tomando-se o 

                                                 
7 Expressão cunhada por Teresa de Lauretis (1987). 
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sujeito múltiplo (Lauretis, 1987), verificar-se-á as suas identidades sociais básicas 

(de gênero, de classe social e raça/etnia) e, por conseguinte, as diferenças que 

apresentam entre si.  

Assim, como é característica da ideologia, os fenômenos são 

apresentados de forma inversa, traduzindo desigualdade por diferença. 

Afirmar que as mulheres são diferentes dos homens se constitui, a 

princípio, numa afirmação irrefutável. Parece evidente que a diferença a que nos 

referimos aqui, remete-se a um estrito domínio biológico, mas explicitamente, ao 

domínio sexual. Todavia, será que existe um domínio biológico fora do social, ou 

seja, pode-se separar cultura e biologia? 

Não é preciso grande esforço para perceber que a frase é suficientemente 

simplista para permitir representar muitos atributos nessa nomeação da diferença. 

Mais uma vez colocou-se a relação entre natureza e cultura e revitalizou-

se a hipótese do determinismo biológico na tentativa de explicar a desigualdade 

social e política. Contudo, chegou-se à conclusão de que a variação dos 

comportamentos sociais ultrapassa as diferenças biológicas, já que a satisfação das 

necessidades mais elementares de sobrevivência dos seres humanos como a 

alimentação, a moradia, etc, são determinadas por construções sociais. 

Relacionada, a princípio, às distinções biológicas, a diferença entre os 

gêneros serviu para explicar e justificar as desigualdades entre mulheres e homens. 

Diversas teorias foram construídas e utilizadas para argumentar as distinções 

físicas, psíquicas, comportamentais, bem como para justificar os “lugares sociais”, as 

possibilidades e os destinos próprios de cada gênero. O movimento feminista vai se 

ocupar centralmente dessa diferença e de suas conseqüências. 
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Assim, a diferença entre as mulheres, reclamada, num primeiro momento, 

pelas mulheres negras, desencadeou, por sua vez, debates e rupturas no interior do 

movimento feminista, acrescido também, dos questionamentos trazidos pelas 

mulheres lésbicas, o que tornou o debate mais complexo. 

Contudo, vale ressaltar que o centro de todas estas discussões são as 

relações de poder que ali se constroem e pretendem fixar. Importa saber quem 

define a diferença, quem é considerada diferente, o que significa ser diferente, pois o 

que está em jogo de fato, são as desigualdades. 

Não se trata, aqui, de negar a existência de diferenças entre os sujeitos 

ou de tentar combatê-las ou anulá-las. Tal pretensão seria por demais absurda e 

irrealizável. Trata-se, sim, de lutar para que as diferenças não sejam recortadas tão 

somente no aspecto de uma das relações contraditórias e transformadas em fonte 

de desigualdades. 

As diferenças transformadas em desigualdades, constituem a causa das  

várias expressões do poder dos homens sobre as mulheres, sendo, ao nosso ver, a 

violência exercida contra as mulheres,a expressão mais cruel deste poder. 

Neste quadro teórico e considerando-se a história, não há lugar para a 

distinção entre a “violência nossa de cada dia”, presente nas relações interpessoais 

e a “violência  de natureza sócio econômica e política”, ou seja, estrutural. Colocar a 

violência contra a mulher como algo secundário é reforçar uma postura machista, 

bastante criticada pelas diversas vertentes feministas. Revela ainda, compromissos 

com o status quo vigente.  

Ao privilegiar o estudo da violência doméstica conjugal, propomo-nos 

problematizar apenas as violências nas quais as mulheres são envolvidas, no âmbito 
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do espaço privado, em que as vítimas mantêm relações de conjugalidade com seus 

agressores. Mesmo pondo à prova a dicotomia público/privado como universal e a-

histórica, utilizamos estas categorias por se tratarem de categorias ainda úteis para 

a compreensão das relações de gênero no ocidente a partir do século XVII. 

Até o surgimento da sociedade industrializada moderna, a família extensa 

constituía o espaço onde conviviam o marido, a mulher e os(as) filhos(as), junto a 

serviçais, parentes e agregados. Havia uma estrutura de parentesco extensa, no 

qual alguns de seus membros estavam vinculados por laços de consangüinidade e 

outros, não. Se um jovem passasse a outra família, costume bastante comum então, 

para aprender um ofício, se incorporava a ela como um membro a mais. 

Nesse espaço se desenrolavam as funções domésticas, o que hoje se 

conhece como trabalho doméstico, atenção e cuidado das crianças e socialização 

primária - e as funções sociais – que incluíam a aprendizagem de habilidades  e 

técnicas necessárias para desempenhar-se na produção familiar. 

Nestes tempos pré-industriais, ainda não se referiam às mulheres como 

fracas, sensíveis e inadequadas para o trabalho físico pesado. Tampouco o cuidado 

com as crianças excluía a participação da mulher no processo econômico. Ao 

contrário, enquanto os dois setores – família e trabalho – não estavam separados, 

as mulheres trabalhavam, ao mesmo tempo, na produção e na reprodução, embora, 

na maioria das vezes, fossem responsáveis pelos cuidados com os(as) recém 

nascidos(das). 

Aos poucos, as transformações político–econômicas da sociedade pré-

industrial desencadearam o desaparecimento da estrutura ampla de parentesco 

como eixo básico, e as funções domésticas e sociais começam a ser separadas, ao 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

37 

mesmo tempo em que começavam a mudar também seus conteúdos específicos até 

constituírem o que hoje em dia denominamos âmbito privado (no sentido de 

doméstico) e âmbito público. 

Neste momento, algumas atividades que antes eram parte integrante das 

funções domésticas passam a desenvolver-se no âmbito público, através da esfera 

produtiva e da esfera educativa. 

Assim, os dois âmbitos do cotidiano dos sujeitos – o público e o privado – 

começam a desenvolver lógicas próprias, cujos eixos básicos são a afetividade, no 

âmbito doméstico e a racionalidade, a inteligência e a eficácia no exercício do poder, 

no mundo público. Tal divisão tem grandes conseqüências para a família que, 

apoiada na mulher, se afirma como o lugar dos sentimentos e da intimidade. 

Aos homens passa a caber o espaço público da produção, das grandes 

decisões e do poder, e às mulheres é, então, atribuída a responsabilidade da 

reprodução, em todas as suas formas no seio da família. Seu trabalho como 

“reprodutora” é naturalizado e à mulher passa a caber a execução e a supervisão de 

uma série de tarefas conhecidas como “trabalho doméstico” que se realizam no 

âmbito da unidade familiar, tarefas estas, que não se revestem de prestígio social, 

além de isolar as mulheres no âmbito da unidade familiar, onde realizam suas 

tarefas de forma individualizada, afastando-as, assim, cada vez mais do mundo 

público e inibindo processos de realizações pessoais, profissionais e de 

sociabilidades coletivas. Elas passam a ser e a viver para os outros e não para si 

mesmas e sua afirmação pessoal consiste, muitas vezes, em negar-se como 

pessoa. 
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As mulheres são, portanto, confinadas no “mundo privado” marcado pela 

sentimentalização e considerado socialmente como subalterno. 

A distinção entre o domínio público e o domínio privado é muito antiga no 

pensamento político, variando segundo o contexto histórico. Podemos notar, no 

entanto, uma constante neste processo: esfera governamental sempre esteve ligada 

ao público e a esfera do doméstico,  ao privado. 

Como muitos outros elementos de nossa tradição política, a distinção 

entre a esfera privada e a esfera pública vem da Grécia, notadamente de Aristóteles. 

Para ele, esta distinção remonta a duas outras dicotomias: a primeira, opõe 

necessidade e liberdade e a segunda, opõe os laços políticos aos laços naturais.  

Na Grécia antiga, o “capital” principal do cidadão era o tempo. De fato, as 

exigências da vida com os seus concidadãos, bem como as suas ações, implicava 

na necessidade de estar separado das necessidades do cotidiano para ascender à 

liberdade. Os seres privados eram aqueles cujas relações com os seus semelhantes 

passava pela produção material e os seres públicos eram caracterizados por 

relações marcadas pela gratuidade. Neste contexto, ser livre, era antes de tudo, 

estar separado das necessidades da existência. O homem livre era o chefe da 

família, contudo, ele não era livre na medida em que saísse  da família para se 

misturar com os seus semelhantes para criar um mundo instituído, isto é, um mundo 

onde a palavra e não as coisas era a mediadora das relações sociais. Para 

Aristóteles, as relações políticas são naturais e ligadas à humanidade. Assim, ele 

define o ser humano como um zoon politikon (animal político). Já a cidade se 

distingue dos agrupamentos humanos, a família e o clã, puramente naturais, 

formados por casais heterossexuais, tendo estes agrupamentos em comum, o poder 
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de manutenção da vida. Primeiro, pela procriação; segundo, pela produção material 

e terceiro pela guerra e a divisão do trabalho.  

A redefinição moderna das esferas pública e privada, por sua vez, é 

fortemente influenciada pela delimitação que os modernos introduziram aos dois 

termos. Assiste-se a uma redefinição de espaço público a partir da dupla lógica de 

cidadania participação/soberania (poder público), à luz das revoluções modernas.  

Para Rousseau, o cidadão moderno se distingue do homem natural já que 

a cidadania é uma segunda natureza, de modo que a espécie humana é superior à 

natureza, revelando, desta forma, plenamente a razão humana e a sua  capacidade 

criadora. O acesso à cidadania recupera, assim, o debate natureza/cultura. 

As teorias modernas do contrato social, como destaca Pateman (1993), 

definem a esfera pública centrada sobre o indivíduo, cujas características essenciais 

são a independência, a responsabilidade e a razão. Quanto à esfera privada, esta se 

reduz cada vez mais à intimidade e à família. Já a economia moderna sai da esfera 

doméstica para tornar-se socializada através do duplo mecanismo de mercado e da 

divisão social do trabalho. 

Deve-se a Rousseau a formulação mais elaborada da divisão entre esfera 

pública e esfera privada, divisão esta que tem forte influência sobre os papéis sociais 

de sexo. Para isso, ele procede a uma naturalização das mulheres, a uma 

construção de sua dependência e de sua invisibilidade social por meio da 

associação entre “mulher”/ “mãe”/”natureza”. Assim, a mãe não pode, segundo 

Rousseau, participar do contrato social, já que ela não consegue a imparcialidade 

necessária para a construção da vontade geral. 
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É neste contexto que os pensadores dos séculos XVIII e XIX  como   

Hegel, Hume, Kant, Nietzsche, Proudhon e Shopenhauer, desenvolveram a noção 

de “esferas separadas”, separação esta que tem por funções essenciais proibir o 

acesso das mulheres ao universo político e introduzir um limite sexuado em um outro 

domínio público, o mercado de trabalho. 

A separação destas esferas acarreta inúmeros prejuízos para as 

mulheres, pois os homens, denominados chefes de família, têm um livre trânsito 

entre as duas esferas, enquanto as mulheres são sempre associadas ao privado e 

se expõem a uma série de atentados à sua integridade física e moral quando 

buscam sair desta esfera. O discurso da separação das esferas origina um discurso 

da diferença “natural” entre os sexos, que distribui os papéis sociais segundo os 

pertencimentos sexuais, em que um homem público é aceito, porém uma mulher 

pública é objeto  de condenação. 

Nos tempos atuais, surge a crise da família, provocada pelo abalo de seus 

fundamentos: a divisão sexual do trabalho e a dicotomia entre o público e o privado, 

atribuída segundo o gênero. Atualmente desempenhando múltiplos papéis na esfera 

pública e em suas vidas cotidianas, muitas mulheres deixam de restringir suas 

aspirações ao casamento e aos filhos (as). Desafiam a dicotomia entre público e 

privado, conquistando direitos como cidadãs, constituindo-se como indivíduos. Desta 

forma, o individualismo patriarcal foi abalado e a igualdade entre homens e mulheres 

coloca-se como possibilidade social .Com isso, explodiu o conflito entre o “individual” 

e o “coletivo”  no casamento e na família. 

A igualdade sexual fez aflorar a fragilidade estrutural do casamento 

moderno e conseqüentemente da família, pois os conflitos entre o individual e o 
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coletivo conseguiram espaço para eclodir. As transformações que produziram a crise 

do casamento e da família conjugal modernos ruíram também com a legitimidade da 

aceitação exclusiva de um único padrão institucionalizado, segundo o qual todos os 

outros eram julgados. O casamento, fundado na concepção de amor singular, eterno 

e dirigido a um indivíduo único, que povoou o  imaginário social romântico e 

burguês, no período de ouro da modernidade, parece ter ficado para trás. 

Atualmente, a noção de eternidade das relações e dos sentimentos foi abalada e 

isso se manifesta no fato de que as instituições nas quais o indivíduo encontrava 

maior estabilidade e segurança, como o casamento e a família, passaram a 

desfazer-se e refazer-se continuamente. 

 Uma grande parte dos trabalhos das feministas, a partir do século XIX,  

consiste em romper com o aprisionamento das mulheres na esfera privada, bem 

como lhe possibilitar o acesso à esfera pública, por intermédio das reivindicações de 

direitos em todos os domínios; desde a igualdade jurídica, ao acesso à educação, ao 

emprego remunerado, ao direito de voto ou ainda ao direito ao aborto. 

 A atuação do movimento feminista, a partir do fim dos anos 1960, fez um 

uso menos polissêmico da expressão “o pessoal é político”. Porém, existe um 

abismo entre os grupos de consciência do feminismo anglo-saxão, centrado sobre o 

exame do vivido e a compreensão do social a partir das experiências pessoais, e 

das práticas mais ideológicas do movimento de liberação das mulheres francesas. 

Assim, em todo o mundo, os grupos feministas se reconhecem na expressão “tudo é 

político”, fazendo deste slogan um elemento crucial de sua radicalidade. 

Um balanço retrospectivo da utilização desta expressão, nos permite 

constatar que ela foi utilizada para enunciar que toda relação de poder, de 
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dominação e de opressão é de fato uma relação política. Tal constatação colocou 

em evidência que a natureza está longe de ser deixada a ela mesma no mundo 

moderno e que a esfera privada é largamente balizada pelo político, sobretudo na 

era do Estado Providência e do aparecimento do social (Arendt, 1988). Desta forma, 

o Estado torna-se essencialmente um gestor de populações.  

Essa afirmação permitiu legitimar as reivindicações das mulheres na 

esfera política. Por exemplo, o aborto é uma questão política e pode ser formulada 

sob a forma de um direito, não somente porque ele permite colocar fim a uma 

gravidez não desejada, mas também porque o direito à segurança e à integridade da 

pessoa, está na base do individualismo moderno, representando para as mulheres  

a  possibilidade de controle de sua fecundidade e do seu próprio corpo. 

O slogan “tudo é político” permitiu também criticar o modelo de indivíduo 

abstrato que está na base das teorias modernas da cidadania, pois somos 

necessariamente indivíduos encarnados e é, a partir desta condição, que 

apareceremos no espaço público. É necessário destacar uma época onde o debate 

sobre a paridade tomou a forma de uma oposição entre particularistas e  

universalistas, como se somente o feminino fosse específico. Assinalar que nós não 

podemos aparecer na esfera pública, mas somente como indivíduos encarnados, 

não quer, contudo, dizer que a mediação entre a esfera privada e a esfera pública 

não seja mais necessária, no entanto, que ocorre de outra forma. 

Neste sentido, é importante sublinhar a diferença entre as expressões 

“nós temos direito a” e “nós queremos”. No primeiro caso, chama-se atenção a uma 

razão comum, havendo um alargamento da esfera de inclusão política - o direito a 

ter direitos, e no segundo caso, se projeta necessidades, por definições específicas 
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no domínio da competição e interesses. No primeiro caso, há um alargamento da 

esfera de inclusão política (o direito a ter direitos) e no segundo caso, há 

simplesmente o aparecimento de novos atores no domínio da esfera gestionária do 

Estado, que se acha assim colocado no papel de árbitro entre os diversos grupos de 

interesses. 

Não há unanimidade entre as feministas quanto ao sentido a dar à relação 

entre a esfera pública e a esfera privada num contexto de cidadania igual para 

homens e mulheres. Algumas optam por transmitir ao domínio político novos valores 

que as mulheres puderam desenvolver no calor do privado (Gilligan,1982; Irigaray, 

1989). Outras insistem, simultaneamente, sobre a importância de uma esfera da 

intimidade que escape ao olhar público e sobre a necessidade de uma redefinição 

inclusive tanto do público quanto do privado (Collin, 1986).  

Vale salientar que, mesmo as mulheres que tiveram acesso à cidadania, 

durante a primeira metade do século XX, não minimizaram o seu discurso sobre a 

diferença dos sexos e sobre a separação das esferas.  

Assim, sem querer reduzir a vida humana a uma só esfera, como fizeram 

os regimes totalitários com as conseqüências que conhecemos, dentre elas, o 

desaparecimento do espaço público de ação e uma atomização social, a luta pela 

construção de novos modos de vida e de organização social que permitem a todas e 

a todos participar, plenamente, tanto da esfera pública, quanto da esfera privada, 

torna-se algo urgente e necessário.  

Nossa reflexão acerca do que denominamos violência doméstica conjugal 

parte de dois pressupostos: o primeiro diz respeito ao significado, radicalmente 

diferente do uso da violência em sociedades tribais e em sociedades com Estado; o 
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segundo se refere às transformações ocorridas no ocidente a partir do advento da 

modernidade, momento este em que se consolida, no plano ideológico, o 

pensamento dicotômico em torno de categorias como público/privado e 

razão/emoção, categorias associadas à oposição masculino/feminino. Para Michel 

Foucault (1984), com o advento do Iluminismo e da Revolução Francesa, o controle 

da violência passa do déspota ao Estado que, por sua vez, o redistribui para várias 

instituições sociais (polícia, judiciário, família, escola, etc.)  as quais se constituirão 

em espaços privilegiados de controle, vulgrizando-se em torno da categoria de 

“micropoderes”. É justamente com este processo histórico que se constitui um 

modelo privilegiado das relações homem/mulher no Ocidente.  

A posição de subordinação das mulheres, tal como a vivenciamos na 

contemporaneidade, tem suas raízes no século XVII, tanto nas manifestações 

públicas (a Revolução Francesa é um exemplo), quanto na produção do 

conhecimento. O confinamento da mulher no espaço privado, como muitos estudos 

no campo da História Social mostram, não se deu de um dia para o outro, nem sem 

conflitos. No entanto, o confinamento das mulheres, ao espaço doméstico, permitiu e 

legitimou a violência masculina no âmbito da conjugalidade. 

Concordamos com Grossi (1998, p.351) quando esta define 

conjugalidade, como:  

Um projeto afetivo/emocional de duas pessoas, não 
necessariamente vivendo sob o mesmo teto, nem tendo filhos. Este 
projeto se fundamenta nas categorias amor e paixão, categorias 
tidas nas culturas ocidentais modernas como naturais e como 
sentimentos obrigatórios para a união afetivo/conjugal.  

 

 Autores como Rougemont (1984) e Giddens (1992) desconstruíram o 

processo histórico da categoria amor. Rougemont nos conta como se deu o 
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processo de transformação do amor cortês, amor platônico da Idade Média, em 

amor romântico no século XIX; sentimento este que implicava, obrigatoriamente , o 

encontro dos corpos e é, segundo Giddens, um modelo centrado nas desigualdades 

de gênero, modelo das relações homem/mulher na conjugalidade heterossexual da 

modernidade. No modelo de amor romântico, o referido autor mostra que  este 

pressupõe uma divisão sexual de afetos e emoções, cabendo à mulher o papel de 

manter afetivamente o casamento. Assim, quando se adere a este  modelo 

explicativo, torna-se muito difícil para as mulheres decidirem consciente e livremente 

por uma separação, que é vivida em muitos casos como um erro individual e mais do 

que isto, como uma falha que atinge a própria identidade de gênero, pois 

culturalmente, cabe à mulher manter emocionalmente a família em qualquer 

situação. 

O conceito de amor romântico como um valor culturalmente aceito e como 

base ideal do casamento é produto do século XIX. Esta idéia surgiu no contexto de 

uma cultura predominantemente secular e individualista, cultura esta que cultuava e 

priorizava a felicidade individual, nascida no mundo ocidental, com o advento da 

revolução industrial e do capitalismo.  

Com o advento do capitalismo e a afirmação das liberdades individuais foi 

reconhecido que os seres humanos deveriam ser livres para escolher os seus 

próprios compromissos, escolher com quem gostaria de dividir suas vidas, tendo por 

objetivo e expectativa encontrar a felicidade e a satisfação emocional. 

Neste contexto histórico, entre a classe média, o amor romântico adquiriu 

um sentido “domado” e “domesticado”, passando a ser visto como ligado ao 

casamento. Assim, a família e o casamento eram idealizados como uma instituição 
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necessária à estabilidade sexual e a devoção conjugal, ou seja, como um dever 

social. 

Vale destacar ainda, que o início do século XX é marcado por uma nova 

compreensão da sexualidade, baseada nas idéias de Sigmund Freud. Este pensador 

considerava o amor como uma “sexualidade reprimida”, em que o romantismo 

burguês representava uma “superidealização”, resultado amoroso de uma frustração 

do desejo sexual. O amor romântico, para Freud era somente uma expressão 

sublimada dos sombrios impulsos sexuais. 

Nesta mesma época, a convivência entre homens e mulheres torna-se 

mais livre. A difundida disponibilidade de contraceptivos e a crescente aceitação do 

divórcio tornavam ainda maior a liberdade entre homens e mulheres. 

 A idéia de felicidade conjugal passou a ter outras perspectivas, no que 

diz respeito ao casamento. Antes, uma mulher sentia-se feliz por ter um bom marido, 

compreensivo e protetor da família. Hoje, no entanto, espera-se que tenham prazer 

sexual e que amem seus parceiros, pois só assim constituirão um relacionamento de 

reciprocidade. 

Esta idéia de amor romântico afetou diretamente a vida das mulheres, a 

partir da criação do lar, da modificação nas relações entre pais e filhos e da 

idealização da maternidade. Segundo os ideais desse amor, este confere à mulher 

uma situação de subordinação e submissão ao marido e ao lar, enquanto que o 

homem desfruta de segurança proposta no lar e dos prazeres  fora dele. 

Atualmente, o modelo de amor romântico vem sofrendo fissuras e críticas 

por parte de feministas e de parcela considerável da sociedade que almeja a 

construção de relações de gênero  igualitárias.  
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Isto se deve, dentre outros fatores, ao reconhecimento de que as relações 

entre homens e mulheres, seja no âmbito público ou privado, são relações políticas. 

A afirmação de que o “pessoal é político” alerta para o fato de tornar 

público os fatos privados, de maneira que possamos explicitar que aquilo que está 

ligado ao cotidiano das mulheres, quando colocado a público, ganha legitimidade e  

reconhecimento social e político. 

 Ainda sobre a questão das esferas pública e privada, vale a pena nos 

reportarmos ao pensamento de Hannah Arendt quando esta afirma que “o privado é 

o lugar da privação”. Contudo, é necessário situarmos, histórica e politicamente, seu 

pensamento. Sua afirmação referia-se à realidade dos judeus da Varsóvia, que de 

fato, se “constituía em um lugar de múltiplas privações”.  Segundo a autora,  vida 

privada significava, para os que eram a ela confinada, um espaço de privação de 

todos os direitos que lhes facultariam se tornar visíveis, adquirir um lugar na 

comunidade. Assim, para Arendt, a constituição do espaço político adquiria o sentido 

oposto: a possibilidade de cada um estabelecer relação com o(a) outro(a), aparecer, 

tornar-se público, sem se diluir no anonimato do coletivo. Era o espaço da 

pluralidade, que não era nem a equalização redutora nem a diferenciação desigual. 

Ao trabalharmos com o espaço doméstico,  re-positivamos o conceito de 

vida privada, como espaço de construção de novas sociabilidades e de 

subjetividades. 

Desta forma, não podemos de forma alguma generalizar esta afirmação, a 

exceção de casos extremos. Entendemos que o privado não se constitui 

necessariamente em lugar de privação, quando nos referimos às relações conjugais. 

O espaço privado e aí, em particular, o espaço doméstico, pode vir a se configurar 
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num espaço de sociabilidades contraditórias no qual as mulheres podem exercer 

ações que poderão contribuir para a sua emancipação. 

É no âmbito do espaço privado que se dá a violência conjugal, 

acometendo dia a dia as mulheres em todos os lugares e classes sociais. Trata-se 

de um problema antigo, freqüente que ocorre em todas as partes, seja no hemisfério 

sul ou norte, para o qual ninguém dá a devida importância. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1998.  

[...] a violência doméstica contra a mulher no âmbito doméstico tem 
sido documentada em todos os países e ambientes 
socioeconômicos; e as evidências existentes indicam que seu 
alcance é muito maior do que se supunha.  

 

Violência esta decorrida de uma organização social de gênero que 

desvaloriza o gênero feminino. Porém, vale ressaltar que nem todos os homens 

agridem as suas parceiras. Para compreendermos tais fatos, lançamos mão das 

idéias do filósofo francês Félix Guattari (1981), para nos ajudar a desvendar este 

fenômeno. Para este pensador, os indivíduos, inseridos numa sociabilidade 

capitalista, dispõem de duas subjetividades: a “padronizada”, baseada 

fundamentalmente na submissão e a “subjetividade singular” que, muitas vezes, 

nega a subjetividade padronizada. Essa idéia nos será útil para compreendermos as 

ambigüidades de comportamentos tanto de homens quanto de mulheres. Existem, 

portanto, as “linhas de fuga”, por meio das quais novas subjetividades podem ser 

construídas.  

A respeito desta discussão, concordamos com Saffioti (1999, p.159), 

quando esta afirma: 

É devido à convivência entre elas (as duas subjetividades), que uma 
mulher com excelente desempenho profissional, capaz de comandar 
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outros trabalhadores e de ter independência econômica, sujeita-se a 
espancamentos regulares por parte de seu parceiro, seja (ex) 
namorado, (ex) marido, ou (ex) companheiro. De outra parte, 
decorrem da convivência pouco pacífica entre estas subjetividades e 
as possibilidades de a mulher romper uma relação de violência. 
Pode-se examinar esta questão também através do conceito de 
sujeito múltiplo.    

 

A autora propõe um esquema interpretativo que combina o pensamento 

de Lauretis (1987) e Guattari. Para Lauretis, o sujeito é constituído de três 

dimensões múltiplas: gênero, raça/etnia e classe social.  

Assim, no processo de constituição de subjetividades diferenciadas 

existem pactos de negociação e convivência, pactos estes que, muitas vezes, 

impedem agressões mais graves praticadas contra as mulheres.  

A despeito de todos os argumentos e motivos pelos quais muitas 

mulheres, vítimas de violência doméstica, continuam convivendo com os seus 

agressores, é importante compreendermos que as mulheres não são vítimas 

passivas da violência. Para serem cúmplices da violência, as mulheres teriam que 

ter a mesma quota de poder de que goza o homem.  

Porém, a realidade nos mostra um cenário bastante desfavorável para as 

mulheres, pois os homens, quase sempre, estão em superioridade. Isto pode ser 

constatado através de estudos sobre o mercado de trabalho brasileiro e diferenças 

salariais entre homens e mulheres (Bruschini e Lombardi, 2000), dentre outros 

exemplos. As mulheres têm garantido seu ingresso no sistema educacional, mas 

vivem em situação de desigualdade no trabalho, recebendo salários mais baixos e 

enfrentando maiores dificuldades para galgar os postos de chefia. Enfim, a 

sociedade humana, na qual ainda prevalece a ideologia patriarcal (que estabelece a 
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supremacia masculina), ainda impede o pleno desenvolvimento das mulheres, 

discriminando-as de diferentes maneiras. 

Podemos inferir, a partir de situações concretas de discriminação das 

mulheres, que estas cedem, negociam, fazem pactos e alianças para garantir a sua 

sobrevivência, mas não são cúmplices e nem vítimas passivas das agressões 

sofridas. 

No Brasil, a única pesquisa de caráter oficial sobre violência contra a 

mulher, no país, elaborada através de metodologia que permite comparabilidade, foi 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1990, no 

âmbito da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD), realizada anualmente, 

incluindo um Suplemento sobre Justiça e Vitimação. 

Esse Suplemento apresentou as primeiras estatísticas nacionais, 

desagregadas por sexo, sobre casos de lesões corporais e crimes passionais 

denunciados à polícia pelas vítimas. No conjunto das vítimas de agressões físicas 

(lesões corporais), cerca de 47% eram mulheres. As grandes diferenças entre as 

vítimas mulheres e vítimas homens, desse tipo de crime, dizem respeito ao autor e 

ao local de ocorrência da agressão. Para as mulheres, 63% das agressões foram 

praticadas por parentes e conhecidos, na maioria homens do círculo afetivo da 

vítima. Quanto ao local da agressão, em 55% dos casos, a violência ocorreu dentro 

de casa. As 83% das agressões contra homens foram praticadas na rua, 

majoritariamente por desconhecidos e estranhos e, apenas 17%, na residência.Tal 

pesquisa demonstrou o peso do diferencial de gênero na ocorrência do fenômeno da 

violência, reforçando as denúncias que o movimento feminista vinha fazendo desde 

meados da década de 1970. 
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Esses dados, contudo, não deixam nenhuma dúvida de que a família é 

uma instituição violenta e de que, em considerando a população adulta, a violência é 

notadamente de gênero, atingindo, preferencialmente, a categoria que se inscreve 

de forma subordinada no contexto das relações desiguais de gênero. Com esta 

afirmação, não se desconhece que homens também sofrem violências domésticas e 

de gênero, porém tal fato ocorre em proporção extremamente inferior à violência que 

acomete às mulheres. 

Em 1998, a organização não governamental Movimento Nacional dos 

Direitos Humanos (MNDH), visando suprir a falta de dados sobre homicídios, no 

Brasil, com desagregação por sexo, realizou uma pesquisa que contabilizou os 

casos divulgados pela imprensa em 17 Estados brasileiros. 

Essa pesquisa apresenta informações importantes, indicando dentre 

outros aspectos, que os homens são as maiores vítimas de homicídios. No entanto, 

sob a forma de lesões corporais, a violência se distribuiu praticamente de igual forma 

para ambos os sexos. Além disso, destacam que a vitimização feminina, nas faixas 

etárias mais precoces e mais idosas é mais alta que aquela dos homens. Reafirmam 

os dados do IBGE, de 1990, ao constatarem que as mulheres, mais do que os 

homens, são vítimas de violência doméstica. 

Recentemente, em 2001, a Fundação Perseu Abramo, através de seu 

Núcleo de Opinião Pública,  realizou uma pesquisa em nível nacional intitulada: “A 

mulher brasileira nos espaços público e privado”, com uma amostra de 2502 

entrevistas pessoais e domiciliares estratificadas em cotas de idade e peso 

geográfico por natureza e porte do município, compreendendo 24 estados e 187 
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municípios em que  tratou, dentre outros temas, do fenômeno da violência contra a 

mulher.  

Esta pesquisa constatou que, cerca de uma em cada cinco brasileiras, 

19% declararam espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência por parte de 

algum homem: 16% relatam casos de violência física, 2% citam alguma violência 

psíquica e 1% lembra do assédio sexual. 

                   De acordo com a mesma pesquisa, quando estimuladas pela citação de 

diferentes formas de agressão, o índice de violência sexista ultrapassa o dobro, 

alcançando a marca de 43%. Um terço das mulheres (33%) admite já ter sido vítima, 

em algum momento de sua vida, de alguma forma de violência física, 24% foram  

ameaçadas com armas, ao cerceamento do direito de ir e vir, 22% foram vítimas de  

agressões propriamente ditas e 13% de estupro conjugal ou abuso; 27% sofreram 

violências psíquicas e 11% afirmam já ter sofrido assédio sexual. Um pouco mais da 

metade das mulheres brasileiras declara nunca ter sofrido qualquer tipo de violência 

por parte de algum homem (57%). 

Dentre as formas de violência mais comuns, coletadas por esta pesquisa, 

destacam-se a agressão física mais branda, sob a forma de tapas e empurrões, 

sofrida por 20% das mulheres; a violência psicológica de xingamentos, com ofensa à 

conduta moral da mulher, vivida por 18%, e a ameaça por meio de coisas 

quebradas, roupas rasgadas, objetos atirados e outras formas indiretas de agressão 

é vivida por 15%; 12% declararam ter sofrido a ameaça de espancamento a si 

próprias e aos filhos e também 12% já vivenciaram a violência psíquica do 

desrespeito e desqualificação constantes ao seu trabalho, dentro ou fora de casa. 

Espancamento com cortes, marcas ou fraturas já ocorreu a 11% das mulheres, 
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mesma taxa de ocorrência de relações sexuais forçadas (em sua maioria, o estupro 

conjugal, inexistente na legislação penal brasileira), de assédios sexuais (10% dos 

quais envolvendo abuso de poder), e críticas sistemáticas à atuação como mãe 

(18%, considerando-se apenas as mulheres que têm ou tiveram filhos). 9% das 

mulheres já ficaram trancadas em casa, impedidas de sair ou trabalhar; 8% já foram 

ameaçadas por armas de fogo e 6% sofreram abuso, forçadas a práticas sexuais 

que não lhes agradavam. 

A responsabilidade do marido ou parceiro como principal agressor varia 

entre 53% (ameaça à integridade física com armas) e 70% (quebradeira) das 

ocorrências de violência em quaisquer das modalidades investigadas, excetuando-

se o assédio. Outros agressores, comumente citados, são ex-maridos,  ex-

companheiros e  ex-namorados que, somados aos maridos ou parceiros, constituem 

sólida maioria em todos os casos. 

As estatísticas de violência física no Brasil segundo dados de pesquisas 

realizadas e já analisadas por diversas autoras (Saffioti,1995; Bandeira,1990; Grossi, 

1998; etc), assim como dados referentes à realidade de outros países8, sejam eles 

ricos ou pobres, revelam com clareza que as mulheres constituem as principais 

vítimas da violência doméstica ou conjugal. São, portanto, vítimas da organização 

social de gênero sexista-patriarcal e machista, que a cada dia as transforma em  

propriedade dos homens. 

Recentemente, em 2000, foi realizada na França a Enquete Nationale sur 

les violence envers les femmes en France (ENVEFF)9, sob a coordenação do 

                                                 
8 Apresentaremos dados relativos à realidade da França devido à experiência de estágio de doutorado que 
realizamos neste país durante nove meses em que pesquisamos sobre este tema.  
9 Enquete Nacional sobre violência contra a mulher na França 
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Service des Droits des Femmes et le Secrétariat d’État aux Droits des Femmes10, 

com uma amostragem representativa de 6.970 mulheres com idade compreendida 

entre 20 e 59 anos, retratando a violência praticada contra a mulher nos últimos 

doze meses. 

Esta pesquisa retratou a violência contra a mulher nos espaços públicos e 

privados, e a partir destes dados, se pôde concluir que os índices de violência 

conjugal são bem mais expressivos que os de violência praticados nos espaços 

públicos ou no trabalho, totalizando quase o  dobro de ocorrências.   

Os resultados relativos à violência conjugal11 praticada contra as mulheres 

que têm uma relação de conjugalidade, com ou sem coabitação, nos últimos doze 

meses, retratou que as pressões psicológicas12 ocupam um lugar preponderante, 

cerca de 37% do total dos casos. Outro tipo de violência bastante expressiva nesta 

enquete foi o harcèlement moral13 (assédio moral), cerca de 7,7% são praticados 

contra mulheres casadas e atinge quatro vezes mais as mulheres divorciadas com 

ou sem filhos(as), chegando a um percentual de 27,%, crime este que ainda é pouco 

reconhecido no Brasil.    

Aos dados relativos à França, vale ainda acrescentar que ocorrem 250  

crimes passionais por ano e quatro milhões de mulheres são agredidas por seus 

companheiros, assim como, no Brasil, o universo das agressões praticados contra 

as mulheres, na França, é subestimado e faltam estatísticas confiáveis.  

                                                 
10 Serviço dos Direitos das mulheres e Secretaria de Estado para os Direitos das Mulheres. 
11 Cônjuge não é somente o homem com quem as mulheres vivem, mas pode ser também o namorado ou noivo. 
12 Incluem as ações de controle (exigência de saber para onde a mulher sai, impedimento de falar ou encontrar 
com amigos(as) ou familiares, imposição de formas de se comportar em público etc) 
13 Ter sido submetida mais de três fatos constitutivos de pressões psicológicas no período de um ano ou menos. 
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Outro dado que nos chamou a atenção é que, no curso da vida, mais de  

uma mulher sobre cinco sofre violência física ou sexual dentro das relações de 

conjugalidade14. Precisamente, 12,6% das mulheres sofreram violência física, em 

torno de uma sobre nove mulheres e 11,6% sofreram violência sexual, em torno de 

uma sobre oito mulheres. 

 Neste sentido, vale a pena destacarmos algumas características que são 

peculiares à violência doméstica em nível mundial: 

1. Ocorre numa relação afetiva cuja ruptura, depende na maioria dos 

casos, de uma intervenção externa, ou seja, dificilmente uma mulher consegue 

desvincular-se de seu agressor sem apoio externo. Até que isto ocorra, ela age de 

forma ambígua, com movimentos de saída da relação e de retorno a ela. A 

compreensão desse fenômeno é importante, para que não as consideremos 

passivas diante da violência. A concepção aqui exposta, trata a vítima como pessoa 

dotada de vontade e de capacidade de reação, ainda, que, na maioria das vezes, 

muitas reações fiquem aquém do exigido para por fim às situações de violência. Na 

vida cotidiana, porém, a mulher, se põe como sujeito, ainda que seja portadora de 

uma  consciência de dominada, de subalterna.(Mathieu,1985).  

2. Em geral, as mulheres lidam muito melhor com os micropoderes do 

que com os macropoderes, devido ao fato de terem sido historicamente excluídas 

destes espaços. Muitas delas não  conhecem a sua própria história e a história de 

suas lutas, acreditando-se incapazes de agirem no espaço macro da vida social. 

3. O poder patriarcal apresenta duas faces: a da potência e a da 

impotência. As mulheres são desde a infância socializadas para conviver com a 
                                                 
14 Dados fornecidos pelo Serviço Direitos das Mulheres (Service Droit des Femmes) 
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impotência, os homens, por sua vez, sempre se vinculam à força e são 

cotidianamente preparados para o exercício do poder e para a esfera pública. Assim, 

passam a conviverem mal com a impotência. Muitas pesquisadoras que estudam a 

violência levantam a hipótese de que é no momento da vivência da impotência que 

os homens praticam atos violentos. Há várias evidências neste sentido, a exemplo 

dos dados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Congresso Nacional 

sobre a violência contra a mulher (1990). Por esta razão, outra hipótese pode ser 

formulada, ainda que baseada em dados parciais, de que a violência doméstica 

aumenta em função do desemprego. Porém, se faz necessário salientar que o 

desemprego não é o causador da violência, mas um fator potencializador, pois a 

causa estaria na organização desigual entre os gêneros e na sociabilidade 

diferenciada para homens e mulheres. 

Contudo, esta questão, está longe de ser unânime entre as 

pesquisadoras. O que parece ser consensual é que todos (as) os (as) estudiosos 

(as) da violência sabem o quanto é difícil descobrir associações entre este 

fenômeno, de um lado, e a desigualdade de outro. O papel de provedor da 

subsistência da família, continua sendo em nossa sociedade um dos  maiores 

definidores do “ser homem”. Assim, em nossa sociedade quando os homens perdem 

o status de provedores, se sentem atingidos em sua virilidade, sendo portanto, 

subvertida a lógica hierárquica, doméstica e cultural.  

Outro aspecto a ressaltar, acerca do fenômeno da violência doméstica, é 

que esta apresenta características específicas. Uma das mais relevantes é a sua 

rotinização. Nesse sentido, o gênero acaba por se revelar uma camisa de força: o 
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homem deve agredir, porque macho deve dominar a qualquer custo e a mulher deve 

suportar agressões de toda ordem,  porque seu “destino” assim determina. 

 Por trás dos delitos praticados contra as mulheres, residem atos de força, 

poder e domínio que constituem, mantêm e reproduzem a subordinação e opressão 

nas relações sociais entre os sexos, constituindo-se como produto de uma 

construção falonarcisista15 da vida humana. 

Partimos da compreensão de que a violência conjugal é resultado de 

complexas relações afetivas e emocionais, não restritas ao âmbito da 

heterossexualidade, podendo também ocorrer em relações afetivas envolvendo duas 

mulheres ou dois homens, fundamentada no patriarcalismo, ou seja, em uma 

estrutura de poder que se institucionaliza na família, sendo reforçada na sociedade 

civil e legitimada pelo Estado. Vale ressaltar, que o domínio patriarcal se mantém e 

se perpetua por meio da violência de gênero, tendo por finalidade conservar a 

autoridade dos homens e o controle das mulheres.  

A violência contra a mulher deita raízes nas relações conjugais e 

amorosas e nos fatores sócio-culturais que lhes dão sentido e com igual peso, no 

sistema patriarcal. Neste sentido, é útil tomarmos emprestado o conceito de 

patriarcado de Hartmann (1979, p.232), em que esta o define como:  

[...] conjunto de relações sociais que tem uma base material e no 
qual há relações hierárquicas entre homens, e solidariedade entre 
eles, que os habilitam a controlar as mulheres. Patriarcado é, pois, o 
sistema masculino de opressão das mulheres.  

 

                                                 
15  De acordo com o pensamento de Bourdieu (1992), esta construção corresponde ao fato de legitimar uma 
relação de dominação  a  partir da inscrição numa biologia sexual, a qual pela sua vez, transforma -se em uma 
construção social  biologizada. 
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Etimologicamente, o termo patriarcado vem da combinação das palavras 

gregas pater(pai) e  archie(comando). 

É uma palavra muito antiga, que mudou de sentido, no fim do último 

século, com as primeiras teorias dos estados de evolução das sociedades humanas 

após o fim da “segunda onda do feminismo” nos anos 1970 no Ocidente. Nesta nova 

forma de acepção, o patriarcado designa uma formação social onde os homens 

detêm o poder ou, simplesmente, o poder dos homens. Essas expressões 

contemporâneas, dos anos 1970, se referem ao mesmo objeto que era designado 

na época precedente pelas expressões “subordinação” ou “sujeição” das mulheres, 

ou ainda, de “condição feminina”. 

Antes do século XIX e da aparição de um sentido ligado à organização 

global da sociedade, o patriarcado e os patriarcas designavam os dignatários da 

Igreja, ou seja, tinha um sentido religioso. 

A expressão “patriarcado” foi rapidamente adotada pelo conjunto dos 

movimentos feministas militantes dos anos 1970 como o termo utilizado para 

designar um sistema a combater. Pela relação de seus quase sinônimos, 

“dominação masculina” e “opressão das mulheres”, este apresenta duas 

características: de uma parte, designa, para aqueles (las) que o utilizam, um 

sistema, e não relações individuais ou um estado de espírito; e de uma outra parte, 

as feministas opuseram, “patriarcado” a “capitalismo”: o primeiro difere do segundo e 

um não é reduzível ao outro. 

 Vale destacar que esta distinção foi de grande importância política no 

momento de emergência do feminismo, na medida em que este movimento 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

59 

acreditava que a subordinação das mulheres não era uma das conseqüências do 

capitalismo.   

Na França, os debates em torno da utilização do termo patriarcado 

fundamentaram-se nas mesmas razões. O termo patriarcado levanta objeções, 

quase sempre das mesmas pessoas que se opuseram mais tarde ao emprego do 

conceito de gênero. As razões destas objeções são: adesão a uma teoria que 

privilegia o capitalismo, no caso do patriarcado e se opõe a uma teoria que privilegia 

a “diferença natural” dos sexos, no caso do gênero. As sociólogas feministas 

francesas criaram o termo  rapport sociaux de sexe,  unicamente francês e não 

traduzível em outra língua. Este termo, agora, o mais freqüentemente utilizado na 

sociologia, foi criado como uma alternativa ao termo “patriarcado”, julgado como 

insatisfatório, e mais tarde, ao termo gênero. 

Uma outra objeção ao termo “patriarcado” é sua generalidade. Para 

(Delphy,1998), não se pode universalizar uma forma de dominação masculina, 

situada no tempo e no espaço, ou então de correr o risco do efeito inverso, de ser a-

histórico. As feministas francesas precisam o tempo e a localização do uso do termo 

patriarcado, afirmando que este não é um conceito útil para a  atualidade. 

Na literatura brasileira, a autora de maior expressão que utiliza a categoria  

patriarcado é a socióloga Heleieth Saffioti, a qual afirma que no regime patriarcal, as 

mulheres são objetos de satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, 

de força de trabalho e de novas reprodutoras.  Para ela, diferentemente dos homens 

como categoria social, a sujeição das mulheres, também na condição de grupo, 

envolve prestação de serviços sexuais a seus dominantes. Esta soma de dominação 

com exploração é  entendida como opressão. Não se trata de um fenômeno 
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quantitativo, mas qualitativo, ser dominada e explorada significa uma realidade nova. 

Também parece ser este, aproximadamente, o sentido atribuído por Hartmann ao 

ambíguo, termo opressão, embora em outro texto ela afirme que “[...] as mulheres 

são dominadas, exploradas e oprimidas”.  

Para Saffioti, o importante a compreender é que a base material do 

patriarcado não foi destruída, não obstante aos avanços femininos. Se na Roma 

antiga o patriarca detinha o direito de vida e morte sobre sua mulher, atualmente, 

apesar do homicídio  ser crime, prescrito no Código Penal,  os assassinos continuam 

impunes. 

Concordamos com Saffioti que a categoria patriarcado continua bastante 

fecunda para o entendimento da subordinação das mulheres, se constituindo num 

dos eixos explicativos do fenômeno da violência contra a mulher.  

Para nós, a violência masculina contra as mulheres constitui um terreno 

extremamente favorável em ilustrações de força da dominação dos homens e de sua 

profunda legitimação social.   

Vale ressaltar, ainda, que a dominação-exploração constitui um único 

fenômeno de duas faces. 

A base econômica do patriarcado não consiste apenas na discriminação 

salarial das mulheres trabalhadoras e na sua exclusão de importantes papéis 

econômicos, político-deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, 

por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. 

Consideramos a violência doméstica como uma das mais cruéis e  

rotineiras expressões de força do sistema patriarcal. A prática da violência doméstica 

conjugal é transmitida de geração em geração tanto por homens quanto por 
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mulheres. Basicamente, tem sido o primeiro tipo de violência em que o ser humano é 

colocado de maneira direta. A partir daí, as pessoas aprendem outras práticas 

violentas. Ela torna-se arraigada no âmbito das relações sociais, sendo  vista como 

se fosse algo inerente e natural, como se fizesse parte da natureza humana. A 

sociedade legitima tais atos violentos, pois, ainda nos dias de hoje, é bastante 

comum ouvirmos expressões tais como: “as mulheres gostam de apanhar”, 

“pancada de amor não dói”. Isto dificulta a denúncia e a implantação de ações 

preventivas que poderão contribuir para o fim da prática da violência contra a 

mulher. Acreditamos que a erradicação da violência social e política passa, 

necessariamente, pelo fim da violência contra a mulher, que sem dúvida, dá origem 

aos demais tipos de violência. 

A violência contra a mulher é comumente manifestada por meio de 

agressões físicas, sexuais, psicológicas, manifestações estas que, muitas vezes, 

ocorrem simultaneamente, praticada, geralmente entre homens e mulheres que se 

amam ou se amaram, se relacionam  ou se relacionaram na intimidade. O agressor 

conhece bem os hábitos, os sentimentos e maneiras de agir e reagir de sua vítima, o 

que as torna mais vulneráveis às suas agressões. 

Este tipo de violência está, de tal forma arraigada, na cultura humana, que 

se dá de forma cíclica, como um processo regular e com etapas bem definidas. 

A socióloga americana Lenore Walker (1977-1978), descobriu que a 

violência doméstica apresenta um ciclo em forma de espiral constituído de três 

fases: fase de formação de tensão;  fase de explosão ou incidente de espancamento 

grave e  fase “lua de mel”.  
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Esta teoria foi desenvolvida a partir de uma pesquisa realizada com 

profissionais que trabalhavam em contato direto com mulheres vítimas de violência 

doméstica.  

Este ciclo pode ser visualizado através do quadro abaixo que apresenta 

as principais características de suas fases. 

                                                                                             

                                                         QUADRO 1 

                                    CICLO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

FASE I 

ACUMULAÇÃO DA 
TENSÃO 

FASE II 

EXPLOSÃO DA TENSÃO 

FASE III 

LUA-DE-MEL 

• Stress 

• Agressões verbais 

• Incidentes pequenos 
de espancamentos 

• Tenta evitar a 
violência através de 
comportamento 
“correto” 

• Nega o futuro a fim de 
lidar com a situação 

• Esta fase dura 
bastante tempo 

 

• Incidente de 
espancamento grave 

• Falta de 
previsibilidade 

• Falta de controle 

• Esta fase pode durar 
de 24 h a 01 semana 

• Choque e negação 

• O homem é 
amoroso 

• Negação da 
violência 

• Promessas de 
mudança 

• Pedidos de perdão 

• Arrependimentos 

   Fonte: Texto: Violência contra a mulher – uma questão de saúde pública. Casa da Mulher Negra. 
Santos/SP,1997. 

 

 Este ciclo tende a obedecer a uma escalada progressiva, através dos 

anos de relacionamento, iniciando com agressões verbais, passando para as físicas 

e/ou sexuais, podendo chegar à ameaça de morte, e até mesmo, ao homicídio.  O 
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nível de tensão na relação vai aumentando gradativamente, até que fica 

insuportável, e então, por um motivo banal, o homem explode, agredindo, 

violentamente, a companheira. Esta, como forma de retaliação, freqüentemente sai 

de casa, mas acaba, quase sempre, voltando em função dos insistentes rogos do 

marido que, arrependido, promete-lhe que não acontecerá de novo. Por um certo 

tempo, movido pela culpa e pelo medo de perdê-la, ele “veste pele de cordeiro” e 

consegue fazer o papel de bom marido. No entanto, à medida que a tensão começa 

a se acumular novamente, fica muito difícil desempenhar este papel, até que há 

outra explosão e o ciclo se repete.  

Um dos méritos desta teoria consiste na possibilidade de elucidar o difícil 

processo de ruptura em situações de violência permeadas por jogos de sedução e 

afeto. Mostra-se que há formas diferenciadas de ruptura, sendo a mais comum, a 

denominada ruptura evolutiva, que consiste em iniciativas tomadas pela mulher com 

vistas a por fim à relação violenta, mas que, comumente, não são definitivas. 

De um modo geral, a violência contra a mulher é praticada pelo homem 

para dominá-la, e não para eliminá-la fisicamente. A intenção masculina é possuí-la, 

é tê-la como sua propriedade, determinar o que ela deve fazer, pensar, desejar etc. 

Assim, consideramos haver diferença entre a relação de força e de violência (ainda 

que esta seja uma realização particular daquela). A pura realização da força visa, em 

última instância, a aniquilar-se como relação pela destruição de uma das partes. A 

violência, pelo contrário, visa a manter a relação, mantendo as partes presentes uma 

para a outra, porém uma delas anulada em sua diferença e submetida à vontade e à 

ação da outra. A força deseja a morte ou supressão imediata do outro. A violência 

deseja a sujeição consentida ou a supressão mediatizada pela vontade do outro que 
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consente em ser suprimido na sua diferença. Deste modo, a violência perfeita é 

aquela que obtém a interiorização da vontade e da ação alheias pela vontade e pela 

ação da parte dominada, de modo a fazer com que a perda da autonomia não seja 

percebida nem reconhecida, mas submersa numa heteronímia que não se percebe 

como tal. Em outros termos, a violência perfeita é aquela que resulta em alienação, 

identificação da vontade e da ação de alguém com a vontade e ação contrária que a 

dominam. 

Sob este aspecto, podemos falar em sociedade violenta e em Estado 

violento, desde que entendamos o poder como exercício e reconhecimento efetivo 

de direitos e da prática política. O poder não exclui a luta. A violência sim. 

Os resultados concretos das agressões cometidas contra às mulheres 

aparecem nas estatísticas das delegacias especializadas no atendimento às 

mulheres. Uma pesquisa realizada, no período compreendido entre março e 

setembro de 2001, pela Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher (SNDM) e pelo 

Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM), aponta que houve 469.800 

notificações policiais de violência contra as mulheres, no ano de 1999, nas 267 

delegacias do país que responderam o formulário (de um total de 307 delegacias de 

mulheres). Porém, não se tem um número exato de mulheres assassinadas por 

motivo de violência de gênero, pois os registros policiais, no caso de homicídio de 

mulheres, são omissos, não  permitindo assim, que se faça uma estatística exata 

sobre o tema. No entanto, podemos afirmar, com certeza, que o número de 

mulheres assassinadas é muito menor que o número de mulheres espancadas 

(113.727 ocorrências policiais) ou que sofreram ameaças de morte (107.999). 

Gostaríamos de ressaltar que, em relação aos números apresentados 

pelas delegacias, estes não correspondem à totalidade da violência existente em 
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nossa sociedade, pois existem muitas mulheres que não denunciam a violência, ou 

que denunciaram em outras delegacias não especializadas. Estima-se que, no 

Brasil, somente cerca de 10% dos municípios possuem delegacias de mulheres. 

O ciclo da violência doméstica se expressa nos diversos tipos de violência 

praticados contra a mulher, seja: física, sexual e emocional ou psicológica. Vale 

ressaltar, ainda, que nenhum destes tipos de violência ocorrem isoladamente, e 

qualquer que seja a forma assumida pela agressão, a violência psicológica está 

sempre presente. 

A violência física está visível no corpo, como as marcas de espancamento 

sejam estes hematomas, arranhões, feridas superficiais ou profundas. Diz respeito 

às agressões em geral: aos empurrões, bofetadas, pontapés, arremesso de objetos, 

queimaduras, feridas por arma,etc. De acordo com o Código Penal Brasileiro, 

(art.129), lesão corporal significa “ofender à integridade corporal ou a saúde de 

outrem”. Este se constitui no crime contra a mulher que apresenta o maior volume de 

denúncias.  

As lesões corporais, conforme sua gravidade, podem ser enquadradas na 

Lei 9.099/95 (quando consideradas de natureza leve) ou lesão corporal de natureza 

grave se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de  trinta 

dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função e 

aceleração de parto.  

A Lei 9099/95, que cria os Juizados Especiais Criminais (JECRIMs), foi 

recebida pela comunidade jurídica como um símbolo de uma revolução  judicial que 

estava em marcha,  rompeu com o tradicional processo penal e inaugurou um novo 

sistema. Apresenta à sociedade o propósito de um maior aceso à justiça  para a 
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resolução dos conflitos de natureza penal, quando o crime for de menor potencial 

ofensivo, sendo definido pela pena máxima de um ano. 

Discutiremos, aqui, de maneira sucinta a Lei 9099/95 , visto que não 

temos domínio da área jurídica, de que forma esta lei tem contribuído ou não para o 

enfrentamento da violência contra a mulher, em especial a violência doméstica. Ou 

seja, dentro desse contexto de um maior acesso à justiça e da eficiência do sistema 

judicial penal pretendido por essa reforma, em que medida estes objetivos estão 

sendo concretizados quando se trata de prevenir,punir e erradicar a violência contra 

a mulher. A criação dos JECRIMs se insere num movimento conhecido como “direito 

penal mínimo” ou “abolicionismo moderado” que prega uma redução ou minimização 

do sistema penal para a solução de conflitos sociais. Os referidos juizados julgam  

as infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos orais e 

sumaríssimos permitidos por lei. Vale salientar, que já na redação da Constituição de 

1988, se antevê o nítido caráter despenalizador. A lei 9099/95, em seu art.62, elegeu 

como um dos princípios destes juizados a reparação dos danos sofridos pelas 

vítimas e a “aplicação da pena não privativa de liberdade”(arts. 72 e 74). 

O art. 2° desta Lei dispõe que o processo orienta-se pelos crité rios da 

“oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e agilidade”, buscando 

também quando possível, a “conciliação ou a transação”. Visa, desta forma, a 

garantia de um acesso mais ágil e menos burocrático à justiça por parte 

daqueles(las) que, em outras circunstâncias, se submeteriam às tradicionais 

instâncias morosas. 

Refletindo acerca do tratamento da violência contra a mulher, pela Lei 

9099/95, dois pontos são da maior importância: o primeiro é que, em geral, os(as) 
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conciliadores(as) dos conflitos partem diretamente para a aplicação da multa, 

mesmo sem a presença de um(a) representante do Ministério Público e sem sequer 

ouvir o relato das partes, argumentando que a “agilidade”  é o fator principal do 

sucesso do Juizado, desconhecendo, assim,  as particularidades das relações de 

gênero que permeiam os conflitos em questão. Diante deste tipo de conduta por 

parte dos (as) conciliadores(as), os acusados, raramente, rejeitam a pena de multa, 

embora, muitas vezes, não entendem bem o significado daquela operação, ficando 

numa situação bastante confortável e até satisfeitos, achando que a causa mais uma 

vez foi ganha.(Vianna,1999). 

Essa situação, torna-se dramática, quando se trata da violência 

doméstica, pois sabemos que esta violência é cíclica e costuma se repetir quando 

agressor e vítima convivem no mesmo espaço físico. Ao sair do JECRIM, o agressor 

tem a sensação de que o espancamento é permitido, baste que pague um preço. Os 

princípios da Lei se distanciam de sua aplicação prática e acaba importando para os 

Juizados, resolver o processo e não o conflito. Para a vítima, a sensação de 

frustração é enorme, pois para ela a justiça foi negada, não se fez justiça quando 

esta procurou o Estado para punir o seu agressor, havendo, assim, uma banalização 

dos casos de violência contra a mulher. (Hermann, 2000) 

Um segundo ponto merecedor de nossa reflexão, é o questionamento 

sobre o que vêm a ser “infrações penais de menor poder ofensivo”. Segundo a Lei, 

são infrações, que, a partir do critério de pena máxima de um ano, foram 

considerados de menor gravidade. Por essa razão, as soluções do conflito não 

privam o agressor de liberdade, ou seja, este não vai preso. A lei possibilita, nesses 

casos, a conciliação, a reparação de danos, etc.  
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Hermann (2000), ao fazer uma análise da Lei 9099/95 e sua aplicação à 

violência doméstica, entendeu que há um tratamento linear e trivial por parte da lei 

ao mensurar a lesividade potencial de um delito pela duração da pena fixada, 

quando os conflitos  apresentam uma diversidade significativa, ocasionando uma 

trivialização no tratamento de situações conflituosas de intensa repercussão social 

como é o caso da violência doméstica. 

Com o Juizado Especial Criminal, o Estado sai cada vez mais das 

relações sociais. No fundo, se institucionalizou a “surra doméstica”. O Estado passa 

a assistir de camarote e diz: “batam que eu não tenho nada com isso”. É a 

desresponsabilização do Estado no enfrentamento da questão social. Na prática, é o 

neoliberalismo na esfera do Direito. 

Um outro tipo de violência, bastante incidente, é a violência 

emocional/psicológica que é “invisível”, pois não se enxerga o corpo humano 

violentado, porém deixa profundas marcas nas atitudes e no comportamento das 

mulheres. Esta violência se apresenta nas relações sociais cotidianas das mulheres, 

seja nos espaços públicos ou privados por onde transitam diariamente. Em outras 

palavras, esta violência é invisível ao corpo, mas visível à alma, ocorre na esfera das 

relações interpessoais, através da comunicação e da linguagem. É o que  

Bourdieu(1988) denomina de violência simbólica. Esta violência está presente no 

sistema de relações sociais vigentes e é estruturada naquilo que se poderia chamar 

de construção sócio-cultural diferenciada para homens e mulheres. É também 

conhecida por violência não-física ou “violência doce”, existindo de forma tão sutil, 

que as mulheres, muitas vezes, não conseguem reconhecê-la. Tem como objetivo 

destruir o respeito e a auto-estima das mulheres, assumindo várias formas, que vão 
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desde o xingamento à humilhações em público, acusação de ter amantes, cárcere 

privado, proibição de fazer amizades, privação econômica, dentre outras, podendo 

vir a ser um sinal que precede à violência física. Este tipo de violência é pouco 

considerada pela mídia, e menos ainda, pelas autoridades públicas, quando tomam 

medidas políticas. Muitas mulheres temem fazer a denúncia e muitos serviços 

públicos não registram, corretamente, os casos de violência contra as mulheres. 

Mesmo assim, calcula-se que esta forma de violência está presente em 

aproximadamente 15 milhões de lares brasileiros, o que é bastante significativo. 

A violência sexual se expressa no estupro, no assédio sexual ou mesmo 

quando os maridos ou companheiros obrigam às mulheres a terem relações sexuais 

quando estas não desejam ou quando estão doentes, colocando em risco a saúde 

delas, configurando-se, portanto, no estupro conjugal. A Convenção de Belém do 

Pará, ratificada pelo governo brasileiro em 1995, colocou na lei situações bastante 

concretas, como as violências ocorridas “dentro da família ou unidade doméstica ou 

em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou tenha 

convivido no mesmo domicílio que a mulher, compreendendo, entre outros, o 

estupro, a violação, os maus-tratos e o abuso sexual; também ocorridos na 

comunidade e que sejam perpetrados por qualquer pessoa, compreendendo, entre 

outros, violação; abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de mulheres, 

prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em 

instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e que 

seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que seja”. 

Vale ressaltar ainda, que a violência contra a mulher tem sua origem 

histórica na discriminação contra as mulheres, mais precisamente,  no  processo de 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

70 

construção de ações explícitas ou implícitas que visam à submissão destas. A 

discriminação é um aspecto fundamental da violência, significando o processo que  

sustenta e justifica os atos violentos. Ela foi se desenvolvendo através dos avanços 

e recuos, de maneira a se tornar algo como que pertencente e vinculado, 

intrinsecamente, à natureza humana. 

Inicialmente, por meio da força bruta, forjou-se o controle dos homens 

sobre as mulheres, porém, gradativamente, foram sendo introduzidos outros 

mecanismos e novas formas de dominação: a religião, as leis, a política, a filosofia, 

etc. 

Ao serem tratadas como propriedades dos homens, as mulheres 

perderam sua autonomia, sua liberdade e o mais básico direito de controle sobre o 

seu próprio corpo. 

Após fazermos uma digressão sobre os vários olhares acerca da violência 

e nos aprofundarmos na  violência contra a mulher, tomando por base a perspectiva 

microfísica da violência, com ênfase na violência conjugal que é exercida no espaço 

privado, acreditamos que este referencial teórico nos possibilite o desvendamento da 

teia de significados que perpassam o fenômeno da violência de gênero.  

Assim, a partir da compreensão do fenômeno da violência conjugal, como  

expressão máxima do poder patriarcal dos homens sobre as mulheres, discutiremos, 

no próximo capítulo, o poder como mediador das relações sociais na perspectiva da 

“microfísica do poder” em Foucault, bem como a categoria gênero como um fecundo 

campo de discussão para o entendimento de tal fenômeno. 
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O PODER COMO ELEMENTO DE MEDIAÇÃO DAS 
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                         Capítulo  02 

 
O PODER COMO ELEMENTO DE MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS DE GÊNERO 

 
 
2.1- A SUTILEZA E A “INVISIBILIDADE” DO PODER 
 
 

A sociedade capitalista, no curso de seu desenvolvimento, aperfeiçoa 

cada vez mais a “tecnologia disciplinar”. 

A disciplina, em sua expressão inicial de tecnologia do poder, se exerce 

sobre os indivíduos de forma densa. Essa manifestação como simples “física do 

movimento”, mais diretamente  ligada à produção econômica em sua forma ritual é 

necessariamente, dependente de indivíduos que garantam a sua eficácia. Evoluindo 

como tecnologia do poder, será, paulatinamente, substituída por formas novas, mais 

sutis, mais leves e avançadas em termos físico-anatômicos, estando respaldada por 

uma grande variedade de saberes. 

Progressivamente, assumirá o caráter de tecnologias científicas que lhe 

permitam infiltrar-se em todo o corpo social. Infiltração esta que conduzirá, “[...] os 

efeitos do poder até os elementos mais tênues e mais longínquos, assegurando uma 

distribuição infinitesimal das relações de poder”. Foucault (1987: p.190). 

Se se pode dizer que, no momento anterior, já existe uma “microfísica do 

poder”, sem dúvida, na atualidade, mais que qualquer outro momento, essa 

expressão se materializa e assume toda a sua força. Como expressão moderna do 

exercício do poder, a “microfísica” permite  exercer um domínio eficaz do individuo.  
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Como um conjunto de técnicas históricas que vem atuando sobre os 

homens e as mulheres, a microfísica assume uma dinâmica preventiva, haja vista 

que os próprios homens e mulheres inscrevem, em si mesmos, os controles, as 

limitações, as condições necessárias  e suficientes  à sua sujeição. 

A propósito disso, para o “poder de punir” o ideal é que: “[...] o indivíduo a 

corrigir deve estar inteiramente envolvido no poder que se exerce sobre ele”. 

Foucault faz ainda referência ao homem, ao mesmo tempo, como efeito e produtor 

do poder:  

Somos bem menos gregos que pensamos. Não estamos nem nas 
arquibancadas nem no palco; mas na máquina panóptica, investidos 
por seus efeitos de poder que nós mesmos renovamos, pois somos 
suas engrenagens. (Foucault, 1987, p.111 e 190). 

 

A dinâmica preventiva, que agora é colocada em funcionamento na 

defesa da ordem social é tão visibilizada pela inscrição do controle nos próprios e 

pelos próprios cidadãos quanto é operacionalizada por uma série de dispositivos, de 

saberes específicos detidos por especialistas. Assim, esses saberes estão 

autorizados a detectar e exercer uma ação controladora sobre indivíduos e situações 

tidas como disfuncionais ou que apresentam quaisquer ameaças ao “interesse 

comum”. 

A onipresença, que singulariza a “microfísica do poder”, na sociedade 

moderna, permite a disseminação de controle por todo corpo social e corresponde à 

introjeção das disciplinas nos espaços ínfimos, tidos como menores. Introjeção no 

nível de valores morais, culturais etc. Daí que, tendo sido as disciplinas introjetadas, 

ou seja, estando incorporadas por cada um, não se restringem mais ao espaço físico 

das instituições ou dos aparelhos de Estado. Isto é, independentemente da ação 
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formal de uma instituição no sentido estrito do  termo, o controle  se exerce, 

disseminando-se por toda a sociedade. 

Essa “desinstitucionalização” da disciplina responde a um triplo 

movimento: 

a) é impossibilitada por representações que se construíram 

historicamente a partir de valores, discursos, práticas etc, que foram, 

progressivamente, interiorizados por homens e mulheres; 

b) é reconstruída  no dia a dia pelas representações a partir do momento 

histórico presente; 

c) é materializada em técnicas e instrumentos concretos. 

 

É interessante ressaltar que, mesmo assumindo materialidade em 

técnicas e instrumentos precisos, isso já é algo tido como “natural”, essa 

desinstitucionalização, como instrumento do “poder microfísico”, assume a condição 

de “procedimento normal”, “usual”; algo como que uma inerência ou uma aderência 

à dinâmica das relações sociais, fazendo passar despercebido o aspecto intrínseco 

da dominação. 

O que é isso, senão a sutileza de uma dominação que se exerce pelo 

saber? Dominação que, constituindo campos concretos de relações de saber-poder, 

consegue enredar homens e mulheres na horizontalidade e verticalidade da trama 

microfísica do poder. Isso porque saberes, em sua constituição, traduzem 

necessidades concretas, sejam elas, políticas, econômicas, culturais, sociais, 

jurídicas, ou de qualquer outra natureza. Essa relação entre saberes e necessidades 
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faz parte de um conjunto de estratégias que corresponde à própria realidade 

histórico-política de um tempo, da qual todos são igualmente estrategistas; onde não 

é possível buscar entidades poderosas como um “centro de poder”, um sujeito único, 

uma classe responsável, uma intenção geral, uma estratégia global. 

Para exemplificar a materialidade em técnicas concretas e precisas, 

Foucault cita o exame16 como uma “técnica delicada onde estão comprometidos 

todo um campo de saber e um tipo de poder”. O exame como técnica de exercício 

do poder e produção de saber combina uma variedade de procedimentos de 

vigilância e controle sobre o indivíduo. Pressupõe uma situação onde um sujeito, 

uma instituição ou um dispositivo, a partir de uma posição diferenciada, 

desempenhará uma função de “autoridade examinante” em relação a um sujeito a 

ser submetido à autoridade. 

No exame, a visibilidade de quem sofre a ação é total. Visibilidade que 

incide não só sobre a situação do sujeito examinado no momento presente, mas que 

também busca entender-se em um raio mais amplo perguntando, questionando, 

observando, classificando, registrando, revelando relações que são mesmo 

anteriores ao momento em questão: é o passado do qual faz o levantamento, são as 

convicções das quais se quer saber e ter certeza. Por sua vez, esse exame da 

autoridade que estende o “olhar preito” ao passado e ao presente cria, nesse 

processo ritual, as condições de continuidade futura de sua reprodução como 

tecnologia de poder. 

Entre as instituições mais clássicas desta engrenagem microfísica, a 

escola é um exemplo plástico. Em sua função de produtora e transmissora de saber, 

                                                 
16 Para  aprofundar essa discussão consultar a obra de Michel Foucault,  Vigiar e Punir . (p.164-171) 
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a instituição escolar é , em si, a personificação do ritual do exame. Nela, inseridos 

como sujeitos capacitados para o controle e a vigilância através da transmissão das 

disciplinas específicas, estão os (as) professores (as). Como sujeitos a sofrerem a 

ação dessa transmissão, estão os (as) alunos (as), que no, caso da Universidade, 

diferentemente da escola primária, estão ali encarnando uma hierarquia e um 

“status” adquirido na transposição de procedimentos de exames anteriores. No caso 

da Universidade, exemplo fértil, essa trama examinatória é quase infinita, ou, pelo 

menos, não se pode saber se é finita, não se pode detectar nela um ponto de 

origem, nem um ponto terminal. 

É interessante notar como, nesse espaço do saber, a cadeia do poder-

saber se reproduz e se reforça num movimento em que examinadores se ocupam, 

dependendo das circunstâncias, o lugar de examinados e vice-versa. 

Essa dinâmica circular onde todos são investidos por um saber-poder ou 

poder-saber, que parece sufocar e se enredar em si própria sem que dela se possa 

sair, traz em si mesma seus focos de resistência e de insurreição.  

Assim, a microfísica poder-saber, ao mesmo tempo em que se exerce nos 

espaços “inconfessáveis”, produz seus focos de resistência e de contrapoder. 

[...] esse caráter relacional do poder implica que as próprias 
lutas contra seu exercício não possam ser feitos de fora, de 
outro lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. 
Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede de 
poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que 
ninguém pode escapar: ele está presente e se exerce como 
uma multiplicidade de relações de forças. E como onde há 
poder há resistência, não existe propriamente o lugar da 
resistência, os pontos móveis e transitórios que também se 
distribuem por toda a estrutura social.  (Foucault,1982: p.XVI). 
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No mesmo movimento, através do qual o saber fraciona o poder, 

permitindo que ele penetre os espaços ínfimos, donde provém sua força anônima, 

produz sua fraqueza. Se forem infinitesimais os pontos onde o poder-dominação se 

inscreve e penetra, são também infinitesimais os focos de resistência que se criam.  

Se não é possível detectar uma estratégia global de dominação, na 

mesma proporção, não é possível detectar uma estratégia global de resistência ou 

seu ponto central. O infinitesimal, que enlaça a tudo e a todos, nas malhas do poder, 

pode ser, ou parece ser, o mesmo que possibilita o desenlace dessas malhas, 

abrindo sempre perspectivas de resistência. Essa forma circular da rede de poderes 

indica que sua reversão não se situa apenas como uma questão de opção política. 

Sua reversão não é uma trama que se rompe apenas por intervenção consciente de 

crítica dos processos de dominação vigentes. Essa é uma questão que, para o 

próprio Foucault, colocava-se nebulosa, de difícil resolução e da qual, de certa 

forma, ele trata quando discute o papel de “intelectual específico”.  

Essa forma de análise circular do poder – detectando elementos 

diversificados que entram na sua produção a partir da emergência de campos de 

saberes, de necessidades concretas, de uma materialidade que recobre os 

processos históricos da dominação, e que demonstra não ser produção, meramente 

ideológica, é feita através de um instrumento teórico-metodológico que Foucault 

denomina de “dispositivo”. 

Para este pensador, dispositivo seria: 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. (Foucault, 1982, p.244). 
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Podemos observar que a utilização do dispositivo como um instrumento 

teórico-metodológico na análise das relações de poder, está em consonância com a 

precaução metodológica de não buscar um centro do poder, um sujeito do poder, 

uma estratégia global. A dinâmica do dispositivo, do ponto de vista histórico, não 

reconstitui a trajetória de fatos históricos e de lutas e confrontos numa perspectiva 

restrita à relação entre dominantes e dominados (as). Nem tampouco reconstitui 

esse histórico de lutas apenas na perspectiva de uma ou outra dessas forças. Todo 

o seu esforço é o de, sem partir de nenhuma dessas evidências históricas 

encontradas na historiografia convencional, reconstituir toda uma trama de relações 

de uma época, tentando ver aí como se constituem domínios de relações, campos 

de saberes, que se inscrevem como a trama das relações de poder de uma época 

ou que, assumindo materialidade, extrapolam-na em seu momento histórico restrito. 

A microfísica do poder encontra no dispositivo, sem dúvida, um 

instrumental microfísico de análise, sem incidir sobre quaisquer dos elementos 

heterogêneos do dispositivo nenhum juízo de valor hierarquizante, Foucault poderá 

resgatar aspectos e saberes fundamentais do ponto de vista das relações atuais de 

poder, desvendando dados que expliquem, pelo menos em parte, algumas razões 

históricas dos processos de sujeição. 

À medida que este resgate histórico é feito, ele pode fazer surgir novas 

interpretações, fazendo-as funcionar como elementos de oposição à forma como se 

estruturam as atuais relações de poder. Ou seja, trata-se da “utilização deste saber 

nas táticas atuais” (definição por ele dada à genealogia). Isso é o que ele faz quando 

analisa a razão da suavização das punições como técnica de poder. Sua conclusão 

é que a sua suavização não corresponde muito ao discurso de uma humanização da 
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justiça no exercício do poder punitivo, mas teve , como uma das causas 

determinantes, a elaboração de um saber sobre o homem, que o torna objeto de um 

discurso com status “científico” 17. Discurso este elaborado, através da instituição 

penitenciária, que, em função moderna de correção do indivíduo, estende, sobre 

todo “o corpo social”, uma rede de controle. 

Outro aspecto que caracteriza o dispositivo é a função estratégica que 

pode existir em determinado momento histórico. 

Atendendo a uma necessidade concreta, uma cadeia de elementos 

diversos, o dispositivo pode funcionar de modo a criar uma rede de relações que 

possibilite atender à exigência de controle (ou de qualquer outra natureza) frente a 

uma situação específica. Por ser uma rede de elementos heterogêneos que mantém 

articulação entre si, com relativa independência uns em relação aos outros, um 

dispositivo tem como função, na sua origem, atender a uma situação específica, 

pode progressivamente, ir assumindo, tanto no nível do funcionamento geral quanto 

no nível dos elementos em separado, novos conteúdos, novas funções, investindo 

novos campos18. A isso que ele se refere quando aborda as estratégias de fixação 

dos operários no local de trabalho, dispositivo criado para evitar a mobilização no 

emprego e para o qual se elaboraram técnicas variadas como pressão para o 

casamento, fornecimento de alojamentos, construção de cidades operárias. 

Paralelamente a essas técnicas são formados discursos filantrópicos e de 

moralização da classe operária. Progressivamente, toda essa teia se dissemina no 

                                                 
17 De maneira que pela análise da suavidade penal como técnica de poder, poderíamos  compreender ao mesmo 
tempo como  o homem, a alma, o indivíduo normal ou anormal vierem a fazer a dublagem do crime com objetos 
da intervenção penal, e de que maneira um modo específico de sujeição pode dar origem ao homem como objeto 
de saber para um discurso com status cientifico.  FOUCAULT , M. Vigiar e Punir. p.26-27; 
18 Sobre a arquitetura como elemento de um dispositivo histórico-político-econômico, é  interessante a discussão 
de Foucault, M. O olho do poder.  I n: Microfísica do poder. p. 211-215 
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“corpo social” e ganha novas formas. Os elementos originais que a compunham se 

relacionam com outros elementos também novos, e se redefinem, desenhando um 

quadro dispositivo totalmente diverso do original. 

Esse potencial que tem o dispositivo de redefinir seu conteúdo e formas 

originais e a relativa autonomia que têm seus elementos mutuamente e face a seu 

funcionamento interno, fazem dele uma possibilidade de perpétuo “preenchimento 

estratégico”. Ou seja, o dispositivo, como produtor de relações de poder, não 

garante exclusividade de utilização, de manipulação, a nenhum sujeito específico, a 

nenhum objetivo ou intenção única. Assim, em um momento histórico específico, um 

dispositivo que não foi necessariamente criado por uma classe ou um sujeito 

determinado, quando investido por um discurso específico, pode resultar em um 

efeito contrário ao esperado. Nesse sentido, poderá produzir resultados sobre os 

quais não se tem controle, e que podem ser apropriados por forças opostas. Isso do 

ponto de vista do poder, significa possibilidade concreta de  resistência e elementos 

para a elaboração de estratégias e táticas de luta.  

Fiel a sua proposta de reconstituir a trama dos poderes através da rede 

heterogênea do dispositivo, sem qualquer preconceito com elementos que possam 

ser considerados “pequenas coisas”, Foucault mostra como, no século XVIII, uma 

literatura popular de folhetim tinha como função uma propaganda contra o crime, 

objetivando pressionar os processos de punição, produzindo toda uma imagem do 

criminoso através das narrativas difamantes. Entretanto, como elemento de um 

dispositivo, em nível de sua ressonância em face da população, os resultados 

obtidos são contraditórios, havendo uma reversão do objetivo para o qual o 

dispositivo foi criado.  



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

81 

A função de difamação, que deveria ter perante o público é esvaziada, 

haja vista que os criminosos, descritos na literatura, que se insurgiam “contra a lei, 

contra os ricos, os poderosos, os magistrados, a polícia montada ou a patrulha, 

contra o fisco e seus agentes” Foucault (1987:p.59-61), identificam-se como a 

maioria da população pobre e oprimida. 

Talvez se possa arriscar a dizer que Foucault, ao enunciar diversos 

elementos que compõem o dispositivo, esqueceu de inserir dois elementos que 

acreditamos ser de extrema importância: os homens e as mulheres. É a ele e a ela, 

que o dispositivo se dirige. As relações de poder e de saber, ao mesmo tempo em 

que são produzidos pelos homens e mulheres, são também suas produtoras. A 

propósito disso, é interessante chamar a atenção para o caráter disciplinar que 

marca, historicamente, a microfísica do poder. Através dos dispositivos diversos, foi 

sendo construído, paulatinamente, esse saber sobre os homens e as mulheres, 

tomados enquanto sujeito-objeto de tais relações. Essa interdisciplinaridade evoluiu, 

garantindo, cada vez mais, a eficácia de controle sobre os indivíduos através de 

discursos científicos e saberes especializados. É sempre no sentido de conhecer os 

homens e as mulheres, de controlá-los, de prever sua evolução, de torná-los(a) 

objetos científicos, de individualizá-los(as), de classificá-los(as), de torná-los(las) 

úteis, enfim de investi-los de determinada  forma e produzi-lo em vista de um 

objetivo de ordem política, que o poder se exerce, que o saber se produz. Seja 

visando ao corpo físico ou ao corpo-representação, à “alma” como Foucault, diz em 

certo momento, é sempre ao homem que quer se atingir. Esse é, definitivamente, um 

aspecto que garante a flexibilidade à dinâmica do dispositivo, atribuindo-lhe uma 

considerável margem de risco, impedindo um grau de previsão total sobre a eficácia 

de um novo elemento que se queira introduzir em um dispositivo já existente. Esses 
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aspectos afirmam ainda mais, o potencial de resistência que pode ser criado em 

torno ou a partir, de um determinado dispositivo. 

Isto, por sua vez, significa ainda, que o dispositivo não pode ser 

identificado como uma estratégia de dominação. Nesse sentido, Foucault mostra, em 

“A vontade de saber”, que o dispositivo de sexualidade como discurso moralizante, 

exerceu-se, primeiramente, em função das classes dominantes e só, posteriormente, 

foi estendido às classes trabalhadoras.19 

O fato de que possa haver um preenchimento estratégico, em relação ao 

dispositivo como um todo ou em relação a um de seus elementos específicos, não 

significa que qualquer feito contrário desencadeado, seja condição suficiente para 

que se dê uma apropriação “automática” dos dispositivos por forças opostas, 

ocorrendo uma conseqüente reversão dos objetivos originais. 

Para que uma tal possibilidade de apropriação e reversão do dispositivo 

possa se concretizar, é necessário que as forças opostas tenham condições 

objetivas para efetivar essa apropriação e reversão, um grau mínimo de organização 

e capacidade técnica para viabilizar seu projeto político. Em situações como essa, 

nada impede que haja uma retomada da situação  pelas forças em desequilíbrio, 

uma rearticulação do dispositivo e uma conseqüente continuação de uma situação 

de hegemonia das forças originais. 

A idéia de “preenchimento estratégico”  já pressupõe em si, de certa 

forma, um movimento de forças que se opõem. Forças que, em constante luta se 

reconhecem, mutuamente, se tomam em consideração e se organizam no sentido 

de ganhar posições num campo de luta comum. Luta para preencher os espaços 

                                                 
19 FOUCAULT, Michel.  História da Sexualidade: a vontade de saber. v. 01,  p. 115-123 
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adversários, revertendo contra-ataques que teriam um teor potencial negativo, 

destrutivo, em espaço produtivo de reforço e utilização. É preciso, entretanto, se ter 

clareza de que esses ataques e contra-ataques não têm pontos nitidamente 

localizáveis na sociedade. Surgem de todos os lados, de pontos variados, situam-se 

nos diversos locais de luta. Todas as forças atacam e contra-atacam. É preciso que 

isso seja claro e que não se incorra no engano de que o privilégio do ataque se situa 

apenas do lado que tem mais condições materiais de exercer um poder de pressão e 

domínio sobre forças que, objetivamente, encontram-se em situação de inferioridade 

na luta. 

 

2.2- A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE FOUCAULTIANA DO PODER 

PARA OS ESTUDOS DE GÊNERO 

 

Discutiremos, neste item, a categoria poder norteada pela compreensão 

foucaultiana e sua contribuição para os debates que envolvem a categoria gênero.  

No início  da década de 1970, os estudos de gênero procuraram 

demonstrar as formas de silenciamento, de submissão e de opressão das mulheres, 

numa atitude de preocupação  com as relações de poder. 

A exposição dessas situações parece ter sido indispensável para que se 

viabilizassem aquelas situações que, histórica e lingüisticamente, haviam sido 

negadas ou secundarizadas.  Mas se a denúncia foi imprescindível, ela também 

permitiu, algumas vezes, que se cristalizasse uma vitimização feminina ou, em 

outros momentos, que se culpasse a mulher por sua condição social, 

hierarquicamente subordinada. De qualquer modo, a concepção que atravessou 
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grande parte dos estudos feministas foi e talvez ainda isto se expresse, a de um 

homem dominante versus uma mulher dominada, como se essa fosse uma fórmula 

única, fixa e permanente. 

No entanto, desde há algum tempo, estudiosas vêm problematizando 

essa concepção, como por exemplo Saffioti, Bandeira e Grossi. De um lado, são 

enfatizadas as formas e locais de resistência feminina, por outro lado, são 

observados as perdas ou custos dos homens no exercício de sua superioridade 

social; além disso, o movimento feminista e o movimento homossexual também vêm 

demonstrando que o esquema polarizado linear não abrange a complexidade social. 

Através do exercício simultâneo da razão e da intuição, as estudiosas 

feministas lançaram uma primeira hipótese: a subordinação das mulheres é uma 

questão de poder, mas este não se localiza apenas no Estado ou nos aparatos 

burocráticos. Este poder pode estar localizado em diferentes espaços sociais, que 

podem, inclusive, não se vestir com as roupagens da autoridade, mas sim, com os 

mais nobres sentimentos de afeto, ternura e amor. 

Nos últimos anos, a leitura do pensador Michel Foucault por estudiosas 

das relações de gênero resultou em novos debates e, de um modo específico, 

trouxe contribuições para as discussões sobre as relações de poder. 

Aquelas (es) que se aproximam de Foucault, provavelmente, concordam 

que o poder tem um lugar significativo em seus estudos e que sua “analítica do 

poder” é inovadora e instigante. Foucault desorganiza as concepções convencionais 

que usualmente remetem à centralidade e à posse do poder e propõe que 

observemos o poder sendo exercido em muitas e variadas direções, como se fosse 

uma rede que, “capilarmente”, se constitui por toda a sociedade. Para ele, o poder 

deveria ser concebido como uma “estratégia”, não sendo, portanto, um privilégio que 
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se possui ou do qual alguém se apropria. Mais preocupado com os efeitos do poder, 

Foucault enfatiza ser importante perceber esses efeitos como estando vinculados “a 

disposições, a manobras, a táticas, a técnicas e a funcionamentos”  (Foucault ,1987, 

p.29). 

 A concepção foucaultiana de poder se insurge contra a idéia de que o 

Estado é o órgão central e único de poder, ou de que a inegável rede de poderes 

das sociedades modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, uma simples 

difusão de seu modo de ação, o que representaria destruir a especificidade dos 

poderes que a análise pretendia focalizar. 

Baseado nesta idéia, nem o controle, nem a destruição do aparelho de 

Estado, como muitas vezes se pensa, seriam suficientes para fazer desaparecer ou 

para transformar, em suas características fundamentais, a rede de poderes que 

permeia uma sociedade. 

Uma das principais preocupações de Foucault era chamar a atenção para 

os níveis moleculares do exercício de poder sem partir do centro para a periferia ou 

do macro para o micro. 

No contexto deste referencial teórico, fica extremamente problemático 

aceitar que um pólo tem o poder estavelmente e outro não. Torna-se central pensar 

no exercício do poder, exercício este que se constitui por manobras, técnicas, 

disposições, as quais são, por sua vez, resistidas e contestadas, respondidas, 

absorvidas, aceitas ou transformadas. 

É importante notar que, na concepção de Foucault, o exercício do 

poder sempre se dá entre sujeitos que são capazes de resistir, pois, caso contrário, 

o que se verifica, segundo ele, é uma relação de violência. Maia (1995, p.89), 

estudando a analítica do poder de Foucault, afirma: 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

86 

 

Há nas relações de poder um enfrentamento constante e perpétuo. 
Como corolário desta idéia teremos que estas relações não se dão 
onde não haja liberdade. Na definição de Foucault a existência de 
liberdade, garantindo a possibilidade de reação daqueles sobre os 
quais o poder é exercido, apresenta-se como fundamental. Não há 
poder sem liberdade e sem potencial de revolta. 
 

A polaridade fixa é, pois, impossível dentro de seu raciocínio. De fato, 

Foucault acrescenta que se deve buscar observar o poder como uma rede de 

relações sempre tensas, sempre em atividade. Sugere que, preferentemente, se dê 

ao “poder mais como modelo à batalha perpétua do que o contrato que faz cessão 

ou uma conquista que se apodera de um domínio”. (Foucault ,1987, p.29). 

Talvez uma interessante representação dessas práticas seja imaginá-las 

como semelhante a jogos em que os (as) participantes estão sempre em atividade, 

ao invés de reduzí-las a um esquema mais ou menos fixo em que um dos(as) 

competidores(as) é, por antecipação e para sempre, o(a) vencedor(a). 

Porém, isso não significa desprezar o fato de que as mulheres (e também 

os homens que não participam da masculinidade hegemônica) tenham, mais 

freqüente e fortemente, sofrido manobras de poder que as(os) constituem como 

as(os) outras (os), geralmente subordinadas(os), mas tais manobras não as(os) 

anulam como sujeitos. Nas palavras de Foucault (1988:p.91): “[...] lá onde há poder, 

há resistência e, no entanto, ou melhor, por isso mesmo esta nunca se encontra em 

posição de exterioridade em relação ao poder”. 

A resistência, ou melhor, a multiplicidade de pontos de resistência seria 

inerente ao exercício do poder. Desta forma, jamais podemos ser inteiramente 

aprisionados (as) pelo poder, pois há sempre a possibilidade de modificarmos sua 

dominação em condições determinadas e segundo estratégias precisas. 
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A partir desta compreensão, ressaltamos que as mulheres vítimas de 

violência, mesmo vivenciando a face mais cruel da opressão masculina, de uma 

forma ou de outra, exercem resistência se contrapondo às agressões, como 

observamos nas denúncias registradas na Delegacia Especial de Defesa e Apoio à 

Mulher (DEDAM), da organização em grupos sociais organizados e nas 

estratégias/negociações  vivenciadas no dia-a-dia das relações de conjugalidade. 

As concepções tradicionais foram também colocadas em xeque por outra 

idéia deste pensador, que consiste em perceber o poder não apenas como coercitivo 

e negativo, mas como positivo e produtivo 20. 

 O poder não apenas nega, impede, coíbe, mas também, faz, produz, 

incita. Chamando a atenção para as minúcias, para os detalhes, para táticas ou 

técnicas aparentemente banais,  faz-nos observar que produz sujeitos, fabrica 

corpos dóceis, induz comportamentos, aumenta a utilidade econômica e diminui a 

força política dos indivíduos.  

Norteadas por esta concepção, poderíamos  dizer que homens e 

mulheres certamente não são construídos apenas através de mecanismos de 

repressão ou censura, eles e elas se fazem através de práticas e relações que 

instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, 

condutas e posturas apropriadas e, usualmente diversas. 

Certamente se poderia estender esta reflexão para além dessas idéias 

sobre o poder disciplinar, o qual constitui, através de práticas cotidianas e de 

técnicas minuciosas, os sujeitos. O conceito foucaultiano de “biopoder”, ou seja, o 

poder de controlar as populações, de controlar o “corpo espécie” também parece ser 

útil para que se pense no conjunto de disposições e práticas que foram, 
                                                 
20 A respeito desta discussão, consultar  Michel Foucault  nas obras Microfísica do Poder (1987) e Vigiar e Punir 
(1982). 
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historicamente, criadas e acionadas para controlar homens e mulheres. Nelas é 

possível identificar estratégias e determinações que, de modo muito direto, 

instituíram lugares socialmente diferentes para os gêneros, ao tratarem, por 

exemplo, de medidas de incentivo ao casamento e à procriação.  Aqui se trata 

também de um poder que é exercido sobre os corpos dos sujeitos, ainda que agora 

estes sejam observados de um modo mais coletivo.  

As relações de gênero continuam, sem dúvida, objeto de atenção, uma 

vez que distintas estratégias procuram intervir nos agrupamentos humanos, 

buscando regular e controlar taxas de nascimento e mortalidade, condições de 

saúde, expectativas de vida, deslocamentos geográficos, etc. 

As lentes de Foucault ainda poderiam provocar outros olhares sobre as 

relações de poder entre os gêneros: a normalização das condutas de meninos e 

meninas, a produção de saberes sobre a sexualidade, as táticas e as tecnologias 

que garantem “o governo” e o “autogoverno” dos sujeitos. Sem dúvida, o governo 

das mulheres, exercido pelos homens (pais, maridos, companheiros, etc), bem como 

o “governo de si”,  se constitui no objetivo final dos diversos processos educativos 

exercidos sobre meninos e meninas, homens e mulheres, ocupando nossa atenção 

quando nos voltamos para as relações entre os gêneros. 

Essas indicações básicas sobre as relações de poder entre os gêneros 

foram arrematadas por palavras do filósofo francês que acena para a despolarização 

de nosso pensamento. Diz Foucault (1988, p.96): 

[...]. não se deve imaginar um mundo do discurso dividido entre 
discurso admitido e discurso excluído, ou entre o discurso dominante 
e o dominado, mas ao contrário, como uma multiplicidade de 
elementos discursivos que podem entrar em estratégias diferentes 
[...] Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de uma 
vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo 
complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, 
instrumento e efeito do poder, e também obstáculo, escora, ponto de 
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resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. O discurso 
veicula e produz, reforça-o, mas também o mina e fixa suas 
interdições; mas também afrouxa seus laços e dá margem a 
tolerâncias mais ou menos obscuras”. 
 

No interior das relações de poder, pelas trocas e jogos que constituem 

estas relações, bem como o seu exercício, são instituídas e nomeadas as diferenças 

e as desigualdades. Certamente, essas distinções se referem às várias categorias 

como: gênero, classe, sexualidade, etnia/raça. 

Desta forma, intentamos saber de que maneira as mulheres apreendem 

os valores culturais expressos nas relações sociais de gênero entendidas neste 

estudo como relações de poder e a partir desta apreensão, conhecer as 

representações que elas constroem sobre homem, mulher, família, casamento, 

temas estreitamente ligados à temática da violência contra a mulher, para, a partir 

daí, conhecermos as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelas mesmas. 

Assim, lançamos mão da teoria das representações sociais que fornece 

subsídios para a compreensão do fenômeno da violência contra a mulher, trazendo 

à tona aspectos até então desconhecidos desta realidade, pois os processos que 

engendram estas representações estão embebidos na comunicação e nas práticas 

sociais: diálogo, discurso, rituais, padrões de trabalho, em suma, cultura. 

Tal afirmação pretende demarcar um campo de distinção para as 

representações sociais. A realidade social, representada por outros, desempenha 

um papel constitutivo na gênese das representações, da atividade simbólica e do 

próprio sujeito individual. Quando nós falamos em representações sociais, a análise 

desloca-se para um outro nível, ela já não se centra no sujeito individual, mas nos 

fenômenos produzidos pelas construções particulares da  realidade social. 
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Vale salientar que o poder está presente neste tipo de relação, mas se 

encontra distribuído de forma desigual entre os sexos, cabendo às mulheres uma 

posição subalterna na organização social.  

Assim, as relações de gênero são marcadas por hierarquias, obediências, 

disciplinas e desigualdades. Estão presentes os conflitos, tensões, negociações e 

alianças, seja através da manutenção dos poderes masculinos, seja através da luta 

das mulheres pelas mudanças nas relações de poder entre homens e mulheres 

(Cordeiro,1995). 

A noção de poder, contida nas obras de Foucault21, ao nosso ver, traz 

grandes contribuições aos estudos sobre as relações de gênero, acrescentando 

elementos novos à compreensão das relações entre homens e mulheres. As 

relações de poder são relações de força, mas também produzem coisas, induzem ao 

prazer, formam saber, constroem discursos, disciplinas e verdades. O poder não é 

um bem cristalizado que existe em determinado local, mas deve ser analisado como 

algo que circula, que funciona em cadeia nas relações sociais. Desta forma, o poder 

penetra profunda e sutilmente em toda a trama das relações, tanto os homens 

quanto as mulheres disputam o exercício do poder.  

No item que se segue, faremos uma discussão sobre a categoria relações 

sociais de gênero entendida enquanto relação de poder, bem como apresentaremos 

as  contribuições que achamos profícuas para este debate. 

 A perspectiva foulcaultiana de pensar o poder contribuiu para se pensar 

as relações sociais de gênero como uma forma de expressão de poder que se  

                                                 
21 Consultar as obras Microfísica do poder (1979), Vigiar e Punir (1988) e História da Sexualidade v. 01 (1987) . 
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manifesta em muitos casos de maneira sutil e “invisível”, mas que acarreta enormes 

prejuízos para as mulheres.  

 

2.3 GÊNERO E PODER: UM CAMPO EPISTÊMICO EM 

CONSTRUÇÃO 

 

 

Fonte - Desenho feito em oficina de gênero. 
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Este desenho representa a dominação masculina sobre a vida das 

mulheres, na qual elas se sentem destruídas em sua auto-estima, se auto-

representando como um monstro, fruto das diversas violências sofridas em seu dia-

a- dia.  É a representação fiel da violência psicológica, que deixa marcas na vida das 

mulheres, destruindo sua auto -estima. 

De acordo com Saffioti (1994),  Stoller, em 1968, foi o primeiro estudioso 

a mencionar o temo gênero. Contudo, este conceito não prosperou de imediato e 

somente a partir de 1975, com o famoso artigo de Rubin, é que frutificaram os 

estudos de gênero, enfatizando seu caráter relacional.  Rubin (1975,p.160), afirmou 

que:  

Como uma definição preliminar, um sistema de sexo/gênero é um 
conjunto de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a 
sexualidade biológica em produtos da atividade humana e no qual 
estas necessidades sexuais são satisfeitas[...]. 

 

Desta forma, tal sistema pode ser sexualmente igualitário, pelo menos em 

teoria, ou pode ser sexualmente estratificado, como parece ser o caso da maioria ou 

de todos os exemplos conhecidos. 

Como porta de entrada e caminho exploratório das novas reflexões 

acerca das representações sociais do feminino e do masculino, o artigo de Rubin 

revela grande sofisticação. A elaboração social do sexo, deve ser mesmo ressaltada, 

sem, contudo, gerar a dicotomia entre sexo e gênero, um situado na biologia, na 

natureza e o outro na sociedade.  
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A perspectiva, por nós assumida, neste estudo, considera sexo e gênero 

como uma unidade, uma vez que não existe uma sexualidade biológica, 

independente do contexto social em que é exercida.  

Trabalhamos com a idéia de que a categoria gênero pode se constituir 

uma categoria social, se tomada em sua dimensão meramente descritiva, ainda que 

seja preferível voltar à velha expressão categoria de sexo. Uma das razões, porém, 

do recurso ao termo gênero foi, sem dúvida, a recusa do essencialismo biológico, a 

repulsa pela imutabilidade implícita na frase a “anatomia é destino”. Por outro lado, 

segundo Scott (1990, p.04): 

Gênero também põe em relevo o aspecto relacional de definições 
normativas de feminilidade. Aqueles que se preocupavam com a 
estreiteza de um saber derivado dos estudos sobre mulher, por 
focalizar muito separadamente as mulheres, passaram a usar o 
termo gênero para introduzir a noção relacional em nosso vocabulário 
analítico. De acordo com esta visão, mulheres e homens eram 
definidos em termos um do outro e nenhuma compreensão de 
qualquer dos dois podia ser alcançada por estudo inteiramente 
separado. 

 

A categoria relações sociais de gênero possui expressivo valor explicativo 

no mundo acadêmico anglo-saxão, bem como, no Brasil, mas sua utilização está 

longe de ser consensual na França, seja pela dificuldade de tradução de gender 

para o francês, conforme Perrot (1995), seja também por ser analisado como um 

conceito fluido por Fraisse (1995) e Delphy (1991) entre outras. 

As autoras francesas argumentam que a elaboração do conceito de 

gênero para designar a construção social de sexo, fazendo a distinção da dimensão 

essencialista-biológica, excluindo, desta forma, as características invariáveis que 

designaria a pertinência a um sexo biológico, não evitaria, segundo Almeida 
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(1998:p.148), “uma armadilha, qual seja, o entendimento de que a biologia teria um 

caráter fixo”. 

Christine Delphy (1991, p.92), critica a distinção entre sexo e gênero,  

argumentando que:  

[...] se continua a pensar o gênero em termos de sexo: a considerá-lo 
como uma dicotomia social determinada por uma categoria natural. 
Em suma, o gênero seria um conteúdo e o sexo um recipiente. O 
conteúdo pode variar, e algumas estimam que ele deve variar; mas o 
recipiente é concebido como invariável, na sua natureza, já que é a 
natureza, o que não muda, e desta natureza parece fazer parte uma 
vocação para receber um conteúdo social. 

 

Delphy resume suas preocupações, bem como as resistências das 

feministas francesas à utili zação do conceito gênero, com as seguintes indagações:  

1. quando se colocam em correspondência o gênero e o sexo, 

compara-se o social ao natural, ou seja, compara-se o social com 

ainda o social, desta feita, as representações que uma sociedade 

dada faz do que é biologia.  

2. Na mesma linha de raciocínio de Delphy, Hurtig et alii (2002, p.14), 

ressaltam que a distinção  sexo e gênero, é portadora de um duplo 

risco:  

[...] o de deixar consentir que o biológico, contrariamente ao social, é 
invariante totalmente pré-determinado, não modificável no curso da 
existência e o de esquecer que o biológico é ele mesmo objeto de 
reelaboração psicológica e social. 

 

Assim, podemos sintetizar as preocupações das análises das teóricas 

feministas francesas em dois tópicos: 1) o risco da categoria sexo ser concebida 

como algo invariável e natural; 2) a tendência, identificada nos estudos anglo-
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saxônicos, de se conceber o gênero como diferença sexual, ainda que socialmente 

construída.  

A primeira preocupação é baseada na concepção de que  ao se 

estabelecer uma diferença essencial das mulheres fundamentada nos seus corpos, 

passa-se a concordar com as regras do patriarcalismo, que, tradicionalmente, 

justificou a ausência de poder das mulheres por suas diferenças anatômicas e 

fisiológicas. 

Vale salientar que após quase três décadas de discussões, acumulou-se 

no cenário da literatura feminista mundial,  um debate significativo que contribuiu 

para o desvendamento do caráter histórico das representações sociais sobre o sexo 

e a sexualidade, tendo-se, portanto, ultrapassado a associação destes dois termos à 

natureza e rejeitando seu caráter imutável. 

 Foucault contribuiu, de forma decisiva, para a desconstrução destas 

categorias, demonstrando em sua obra que trata sobre a história da sexualidade22 , 

que  o sexo também é objeto de disputa de poder. O referido pensador mostra que o 

sexo abre possibilidades ao controle,à vigilância e ao poder sobre o corpo, da 

mesma forma que enseja intervenções em grupos ou em “todo corpo social”. 

Foucault ressalta ainda, que o dispositivo23 da sexualidade produziu, em 

um dado momento, representações sobre o sexo como dimensão do seu próprio 

discurso. 

A segunda preocupação das feministas francesas, acerca do 

entendimento da categoria gênero como diferenciação sexual, não é infundada, 

                                                 
22   História da Sexualidade, vols. I, II e III.  
23.  Trata-se  de uma certa manipulação das relações de força, seja para desenvolvê-las em determinada direção, 
seja para bloqueá-las, para estabilizá -las, utilizá-las, etc. (1982: p. 246) 
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como afirmam diversos estudos anglo-saxões. Este debate tem sido travado por 

diversas feministas nas últimas décadas tais como Scott (1990); Saffioti (1991); 

Lauretis (1994), dando origem a formulações teóricas diversas e inovadoras. 

No Brasil, o conceito de gênero disseminou-se na década de 1990. No fim 

dos anos 1980, circulava,  nos meios acadêmicos, a fotocópia do artigo da 

historiadora norte-americana Joan Scott intitulado: “Gênero: uma categoria útil para 

a análise histórica”. Traduzido em 1990, difundiu-se rápida e extensamente. O 

próprio título do trabalho em questão ressalta o gênero como categoria analítica, o 

que também ocorre ao longo do artigo. 

A referida historiadora conceitua gênero “como as relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e como a primeira forma de 

manifestar poder”, constituindo-se por quatro elementos inter-relacionados: 

1. Símbolos culturais disponíveis que exprimem representações 

múltiplas e, freqüentemente, contraditórias, como por exemplo , 

Maria (bondade, pureza) e Eva (pecado, mal); 

2. Conceitos normativos expressos em doutrinas religiosas, 

educativas, científicas, políticas ou jurídicas e que tomam a forma 

de uma oposição binária na definição do masculino e do feminino; 

3. Dimensão organizacional, diz respeito às organizações e 

instituições sociais; como mecanismos que aprofundam as 

assimetrias entre os gêneros; 

4.  Identidade subjetiva, chama a atenção para a necessidade de se 

examinar as maneiras como as identidades de gênero são 

construídas e relacionar estes achados com toda uma série de 
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atividades, organizações sociais e representações culturais 

historicamente situadas. 

Scott (1990), acredita que este guia de investigação servirá também para 

a análise das classes sociais, raça e etnicidade, em suma, qualquer processo social. 

A referida autora percorreu meandros do gênero na acepção de categoria 

histórica. Com efeito, em sua primeira proposição, ela afirma que: “gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos”.  

Em sua segunda proposição, o gênero é um modo  primordial de significar 

relações de poder,envolvendo quatro elementos inter-relacionados os quais já 

citamos anteriormente. 

No artigo ao qual nos referimos acima, Scott critica o conceito de 

patriarcado, a partir da concepção de que este construto se baseia nas diferenças 

de sexo.     

Acreditamos, ao contrário, que muitas teóricas do patriarcado, embora 

nem todas, buscaram evidências de sociedades matriarcais exatamente porque 

consideraram ambas as ordens de gênero situadas no espaço e no tempo. Com o 

ataque a esta postura, em geral, e ao patriarcado, com mais ênfase, e aliado à 

negação da existência, em qualquer época e lugar, de sociedades dominadas por 

mulheres, grande parte das partidárias do conceito de patriarcado perderam a 

perspectiva histórica. Nenhuma teórica do patriarcado, que se conheça, alega ser 

fixa ou imutável, a desigualdade entre os gêneros.  

Segundo Scott (1988), a categoria gênero teria pelo menos três usos nas 

teorias feministas. No primeiro caso de adoção desta categoria, o gênero foi utilizado 
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como sinônimo de “mulheres”. O objetivo ao fazer esta substituição era dar maior 

cientificidade aos trabalhos. 

No segundo caso, a categoria gênero foi utilizada como substituta de 

“mulheres” com o intuito de destacar o aspecto relacional entre os termos, ou seja, 

que toda informação a respeito das mulheres, é necessariamente, informação sobre 

os homens, defendendo que “estudar as mulheres, de forma separada, perpetua o 

mito de que uma esfera, a experiência de um sexo tem muito ou pouco nada a ver 

com o outro sexo”. Scott (1988: p.04). 

No terceiro caso, a categoria gênero foi utilizada para designar as 

relações sociais entre os sexos, reordenando as definições dos papéis sexuais, na 

qualidade de papéis socialmente definidos para os sexos. Desta forma: 

Seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas [...] o 
gênero, aliás, é uma maneira de indicar as construções sociais, a 
criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios  aos 
homens e as mulheres. (Scott, 1998, p. 05) 

 

Scott (1990) enfatiza, ainda a polissemia do termo gênero, nos estudos 

feministas, afirmando que, atualmente, as teóricas feministas americanas utilizam 

esta expressão para designar a organização social da relação entre os sexos com a 

intenção de dar ênfase à recusa ao determinismo biológico, presente na utilização 

do termo sexo ou diferença sexual e de realçar a construção das diferenças, bem 

como, o caráter relacional do conceito  que se gestava. Esta autora afirma que o 

conceito de gênero refere-se “[...] às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas dos homens e das mulheres” .(1990:p.07).  
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Assim, o gênero é, segundo esta definição, uma categoria  social imposta 

sobre um corpo sexuado, o que vem legitimar as preocupações das feministas 

francesas. 

 Joan Scott teve o mérito de colocar o fenômeno do poder no centro da 

organização social de gênero. Também se considera  muito expressivo e valioso o 

fato de ela haver afirmado que a “atenção ao gênero é freqüentemente não explícita, 

mas é, no entanto, uma parte crucial da organização da igualdade e da 

desigualdade” (1990: p.09). 

A mesma autora aponta ainda um equívoco relacionado à categoria  

gênero que passou a ser utilizado nos anos 1980 como sinônimo de mulheres. Ela 

assinala que é freqüente em publicações e investigações históricas falar de “gênero 

e história”, quando na realidade são estudos de história das mulheres. Esta 

observação pode se estender a outras disciplinas sociais e humanas e deriva no 

que, de forma um tanto pejorativa, denomina-se “mulherismo” acadêmico. 

Contudo, isto não significava uma tomada de posição quanto às 

desigualdades que lhes eram subjacentes, mas na verdade, se buscava, a 

constituição e o reconhecimento de um novo campo de pesquisa, mais científico, na 

medida que o distinguia do campo político do feminismo. Enquanto abordagem 

descritiva,  Scott mostra que os estudos sobre gênero não tinham a capacidade de 

interpelar paradigmas históricos clássicos.  

Isto não quer dizer que as investigações macrosociais,  assim como as 

investigações históricas, os estudos de caso etc., que descrevem em um momento  

histórico determinados aspectos e condições de vida das mulheres  e dos homens 

não sejam úteis, corretas e necessárias. Contudo, a categoria gênero é mais do que 
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isto, e demanda dar espaço à busca de sentido do comportamento de homens e 

mulheres como seres socialmente sexuados. Ou seja, leva em conta que há uma 

série de determinações sobre as mulheres e sobre os homens que se expressam 

que respondem aos comportamentos observados.   

Com relação às discussões que permeiam a categoria gênero podemos 

identificar três vertentes teóricas, as quais,  por vezes, dialogam e se tornam de 

difícil diferenciação: 

1) A primeira, é denominada “relações sociais de sexo”24,  privilegia a 

divisão social do trabalho como núcleo motor da desigualdade. Esta corrente 

desenvolveu importantes investigações sobre a inserção feminina no mercado de 

trabalho, a participação sindical e as mudanças tecnológicas. Desenvolve-se na 

França e uma das principais expoentes é Danièlle Kergoat. O peso teórico do 

marxismo é muito claro nesta perspectiva e, em particular nos estudos sobre a 

reprodução, embora isto não signifique que todas as contribuições à categoria 

gênero que incorporam a perspectiva marxista se filiem a esta corrente. 

2) Entre aquelas que estudam a diferenciação, a partir da perspectiva de 

gênero, estão de um lado, as autoras e autores que o concebem como um sistema 

hierarquizado de status ou prestígio social. Trata-se de uma perspectiva, que, em 

termos gerais, não rompeu com o funcionalismo sociológico e que, na recuperação 

da teoria psicanalítica, se filia às correntes das relações objetais, que dão peso 

maior à socialização como aprendizagem de papéis que se repetem ao longo da 

vida. A autora mais conhecida é Nancy Chodorow, a partir de seu estudo sobre a 

maternidade. 

                                                 
24 A rigor, as autoras que desenvolvem esta perspectiva não empregam o conceito de gênero, apesar de algumas 
das que se inspiram nela,  deixam de lado a ortodoxia e recorrem a ele. 
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3) Uma terceira perspectiva considera os sistemas de gênero como 

sistemas de poder, resultado de um conflito social. As hierarquias sociais entre os 

gêneros respondem, mais do que ao prestígio, à resolução de conflitos, até agora 

desfavoráveis para as mulheres com relação aos homens. Esta corrente parte da 

análise pioneira de Gayle Rubin (1975), em que submete a uma crítica feminista as 

teorias de Lévi-Strauss sobre o parentesco e a psicanálise, dentro da vertente 

lacaniana. Segundo Rubin, estas seriam as duas principais teorias em que a 

diferença sexual tem lugar privilegiado e acima de outras diferenças. 

A esta perspectiva foram incorporadas outras hipóteses e idéias 

provenientes das teorias dos conflitos e do poder, reunindo, principalmente as 

contribuições de Foucault. Trata-se de uma perspectiva na qual os fenômenos 

sociais se definem pelas relações que mantêm entre si. A contextualização se torna 

então um princípio de primeira ordem ao longo de todo o processo de investigação, 

começando pela construção dos objetos de estudo até a análise da informação e a 

interpretação dos  resultados. 

Acreditamos que esta última perspectiva é a que abre maiores 

possibilidades para a análise das relações entre os gêneros em nossa sociedade. 

 De uma maneira geral, os estudos sobre gênero contribuem não só para 

reescrever a história das relações sociais entre os sexos, mas também coloca novas 

bases para a elaboração da abordagem histórica de outras áreas temáticas.  

Estes estudos têm um impacto significativo no nível dos diversos 

paradigmas nas ciências sociais e têm buscado interlocução com os estudos sobre 

classe e/ou raça/etnia, como fazem Kergoat (1984), Saffioti (1991), Grossi (1995), 

Louro (1997), Lauretis (1994), dentre outras. 
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Este diálogo vem sendo feito de diferentes formas e é exatamente esta 

diversidade que torna o debate fecundo e rico. As implicações teóricas  do 

tratamento simultâneo das relações de gênero, classe e raça/etnia dependem do 

caráter que se imprime a estas relações. 

Inserida, atentamente, neste debate, Saffioti (1989), descarta a 

compreensão de gênero como uma diferença sexual, conceituando-o como uma 

relação social, permitindo, assim, a leitura de que o gênero constrói referenciais de 

feminilidade e masculinidade em nossa sociedade.  

Assim, ao entendermos os sujeitos como “múltiplos”, tais referenciais são 

ressignificados a partir de sua inserção de classe e raça/etnia, que lhes fornecem 

inter-relações a partir das quais desenvolverão práticas simbólicas e materiais. 

Neste sentido, o campo de forças, assim definido, coloca limites e 

pressões, mas sofre também a interferência do sujeito, não o aprisionando e 

deixando a  possibilidade de expressão do agenciamento e, conseqüentemente, de  

disputa pelo poder, que é gendrado25, classista e racista e luta pela construção de 

um contra poder. 

A interpretação relacional da categoria gênero, todavia, deixa muitas 

vezes a desejar. Alguns estudos parecem pensar que basta fazer a afirmação, ou 

seja, que ela não implica uma inflexão no pensamento. 

Compartilhamos da idéia de que o gênero não é tão somente uma 

categoria analítica e descritiva, mas também e, sobretudo, uma categoria histórica, 

exigindo, desta forma, uma inflexão do pensamento, o que pode, perfeitamente, se 

fazer presente também nos estudos sobre mulher. 

                                                 
25 Refere-se à categoria gênero. 
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Segundo Lauretis, que tem dado uma grande contribuição neste debate: 

“A construção do gênero é o produto e o processo tanto da representação quanto da 

auto-representação” (1994, p. 217). Para ela, a categoria gênero é produto de 

diferentes tecnologias sociais e, portanto, na acepção foucaultiana, de diferentes 

dispositivos26, de natureza discursiva e não discursiva, constituindo uma estratégia 

global ou uma intervenção racional no conjunto destas relações de força e de poder. 

Ainda sobre a influência do pensamento de Foucault e de sua concepção 

positiva das relações de poder, Lauretis nos mostra a importância do conceito  de 

gênero, argumentando que este produz um campo de significados, de saberes e 

práticas, enfatizando a importância dos espaços de resistência, pois segundo 

Foucault, onde há poder, há resistência. 

Optamos pela terminologia relações sociais de gênero por 

compreendermos que estas são relações de poder e domínio construídas 

socialmente, fundamentadas, dentre outros princípios, em argumentos biológicos, 

dicotomizando desta forma, natureza e cultura. Entendemos que a terminologia 

rapport sociaux de sexe, utilizada pelas teóricas francesas, tem o mesmo valor 

analítico-histórico que a denominação gênero. 

 A discussão sobre esta temática, sem dúvida, se constituiu num passo 

importante chamando a atenção para as relações homem-mulher como relações de 

poder, que nem sempre preocupavam os (as) estudiosos (as) nas áreas de ciências 

sociais e humanas. Evidentemente, se as mulheres eram,  na condição de categoria 

social discriminada, o eram por homens na qualidade também de grupo. 

                                                 
26 Já nos referimos aos dispositivos no item que discorremos neste trabalho  sobre a sutileza e a invisibilidade do 
poder numa perspectiva foucaultiana. 
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A incorporação da categoria gênero nas discussões, no inte rior da teoria 

feminista, trouxe, inegavelmente, uma grande contribuição para o feminismo no 

processo de desmistificação da opressão das mulheres, tendo como eixo 

metodológico a ruptura com o sistema binário, sistema este que situa homens e 

mulheres em pólos contrários. 

Consideramos este debate bastante fecundo, à medida que contribui para 

precisar um campo conceitual que os estudos de gênero têm tido nas ciências 

sociais e humanas, sobretudo na última década. 

Pensar e tentar compreender a sociedade, dividida em gêneros, traz 

algumas conseqüências metodológicas que acreditamos ser importante ressaltar. 

Por um lado, exige reunir e analisar a informação a partir da variável sexo, na 

medida em que este é o referencial empírico mais próximo e imediatamente 

observável. Contudo, será a análise da informação, contextualizada,  que poderá dar 

conta do estado dos gêneros em uma sociedade e em um momento ou lapso 

determinados. Em outras palavras, a variável sexo é condição necessária, mas não 

suficiente para que uma análise social seja um estudo de gênero. 

Em segundo lugar, é necessário estudar os âmbitos sociais onde as 

pessoas interagem em função de gêneros distintos, os espaços de evidente 

predomínio e exclusividade de cada um deles, mas também aquelas esferas da 

sociedade, aparentemente neutras. Por exemplo, as investigações sobre a 

educação, ciência, as forças  armadas, as igrejas etc., foram abordadas, até agora, a 

partir dos conflitos e dos interesses de classe. Porém, um enfoque a partir da 

perspectiva dos gêneros, nestas esferas, aparentemente neutras da sociedade, 

permitirá conhecer com maior precisão quão assépticas ou enviesadas são, na 
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realidade, como se articulam e redefinem o masculino e o feminino e elementos mais 

sutis, tais como os acordos e desacordos de interesse em função da manutenção da 

dominação sobre as mulheres. 

Por outro lado, a vitalidade da categoria gênero está no fato de ter 

possibilitado seguir linhas de investigações diferentes, baseadas, em última 

instância, em opções teórico-metodológicas distintas. Uma análise e uma reflexão 

mais consistente em cada uma das perspectivas aqui assinaladas, deveria afinar 

aspectos substantivos da estruturação e funcionamento do sistema de gênero, 

aprofundar elementos para a superação e a transformação do mesmo, assim deveria 

conter propostas metodológicas específicas. Trata-se, portanto, de um campo aberto 

para debate, no qual as diferentes perspectivas deverão confrontar-se na sua 

coerência interna, na sua capacidade de explicação  e nas possibilidades que abrem 

para a ação e transformação da sociedade e das probabilidades de vida das 

mulheres e dos homens. 

No capítulo a seguir, desenvolveremos os pressupostos da teoria das 

representações sociais. Pressupostos estes que nos dão possibilidade de construir, 

posteriormente, uma análise do conjunto de conhecimentos e significados 

compartilhados e organizados pelas mulheres, vítimas de violência conjugal, 

residentes na cidade de Mossoró, a respeito da violência contra a mulher e as 

formas de enfrentamento diante desta violência.  

Buscaremos, assim, definir o conceito de representação social como uma 

modalidade de saber voltado para o conhecimento prático da realidade, bem como 

abordaremos o senso comum como produtor de conhecimentos e as diferentes 

abordagens da teoria das representações sociais.  
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CAPÍTULO 03 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO FORMA DE 

CONHECIMENTO SOBRE A REALIDADE 
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Capítulo 03 

 

3.1- O SENSO COMUM COMO PRODUTOR DE CONHECIMENTOS 

SOBRE A REALIDADE  

 

No momento em que interagimos uns (umas) com os (as) outros (as) e 

transformamos as nossas realidades objetivas e subjetivas, estamos nos 

direcionando pelo chamado conhecimento do senso comum e assim podemos 

afirmar que elaboramos verdadeiras "teorias" explicativas sobre o real. Por isso, 

concordamos com a idéia de que as representações sociais emergem da realidade 

social, sendo construídas em nossas interações e comunicações para que 

possamos tomar parte no mundo. 

Segundo Moscovici, a representação social é um conceito fundamental 

para o entendimento do “senso comum”, pois através dela, pode-se construir uma 

epistemologia “popular” em contraposição a uma epistemologia científica. 

 O mundo moderno reproduziu uma bifurcação ou uma cisão entre os dois 

modos de conhecimento: um científico e o outro não-científico. Dicotomia esta que, 

inclusive, vem se produzindo com várias denominações: “lógica e mito, pensamento 

doméstico e pensamento selvagem, mentalidade lógica e mentalidade pré-lógica, 

pensamento crítico e pensamento automático”. (Moscovici, Serge; Hewstone, Miles, 

1986, p.540). Tal divisão, segundo Moscovici, representa a grande diferenciação do 

mundo moderno. 

O senso comum ou conhecimento não padronizado corresponde a uma 

forma de pensamento mais natural e espontâneo, típico das conversas do dia a dia. 

As pessoas comuns procurariam articular o conhecimento à sua vida, sem pretensão 
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alguma de transcendência e sem necessitar de regras e convenções para pensar. 

Seria um pensamento “livre”, embora fortemente marcado pela tradição e pelos 

estereótipos da linguagem. 

Moscovici coloca, então, o questionamento: seria o conhecimento de 

senso comum baseado em organizações coletivas de uma idade infantil ou ele 

corresponderia à adaptação a uma situação e uma interação coletivas? 

Para ele,  a  separação entre a ciência e o senso comum foi produzida por 

uma sociedade bifurcada: “uma minoria de especialistas e uma maioria de 

amadores, consumidores de conhecimento adquirido através de uma educação 

sucinta ou através dos meios de comunicação”. (Moscovici e Hewstone, 1986, 

p.541). 

Tal separação, segundo Moscovici, representa a grande diferenciação do 

mundo moderno, qual seja, a separação da ciência e da técnica da vida cotidiana. 

Assim, teria ocorrido uma absorção das tradições culturais pelos especialistas, 

produzindo uma “cultura de especialistas”, fechados nas suas instituições e nas suas 

disciplinas, ao passo que o conhecimento de “senso comum” teria ficado entregue a 

si mesmo, fragmentado e esvaziado na cultura de massas. 

O senso comum seria, portanto, um “corpo de conhecimentos fundado na 

tradição e enriquecido por milhares de observações e experiências sancionadas pela 

prática”. (Moscovici e Hewstone, 1986, p.542). Vale ressaltar que a ciência, 

inicialmente, evoluiu desse “corpo de conhecimentos”, mas depois, no mundo 

moderno, separou-se do “senso comum”, chegando a uma ruptura completa, 

desmontando, assim, o conhecimento não “científico”.  

De tal perspectiva, o “senso comum” possuiria um conhecimento de 

“primeira mão”, baseado na experiência social comum, e outro, de “segunda mão”, 
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dominante no mundo moderno, proveniente da introjeção do conhecimento 

científico. As representações, neste sentido, seriam produzidas pelos agentes 

formadores de opinião, através da difusão, da propagação e da propaganda. 

Na obra de Moscovici e Hewstone, os autores caracterizam as diferenças 

entre pensamento científico (informativo) e o pensamento de senso comum 

(representacional). O Pensamento informativo é caracterizado: pelo uso de conceitos 

e signos, validade empírica, dominado pela descrição (dominado pelo como), tipos 

de inferências fixas, limitação das sucessões de atos mentais, certas formas 

sintáticas disponíveis. O pensamento representacional, por sua vez,  é caracterizado 

pelo uso de imagens e símbolos, pela validação  conceitual, dominado pela 

interpretação (dominado pelo porquê), pluralidade de tipos de inferências, 

flexibilidade na sucessão dos atos mentais, utilização de todas as formas sintáticas  

disponíveis.  

Denise Jodelet (1986), também nos fornece uma importante contribuição 

nesta discussão, quando denomina a noção de representação social como sendo 

uma maneira de interpretar a nossa realidade cotidiana, ou seja, uma forma de saber 

social. Segundo esta autora, a representação social é uma espécie de conhecimento 

espontâneo, "ingênuo" (se for comparado ao conhecimento científico), que vem 

sendo habitualmente denominado de conhecimento do senso comum. 

O conhecimento do senso comum, conforme esta autora, se constitui a 

partir de nossas experiências cotidianas, mas também das informações, saberes e 

modelos de pensamento que recebemos e transmitimos por meio da tradição, da 

educação e da comunicação social, culminando em um conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado. 
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Com base nas argumentações de Jodelet (1986), este conhecimento, 

elaborado e partilhado socialmente, tem como atribuição denominar essencialmente 

o que nos envolve, compreender e explicar acontecimentos, processos sociais e 

idéias que povoam nosso universo de vida ou que surgem nele. Possibilita atuar 

sobre e com as pessoas, situando-nos diante delas, responder às perguntas que nos 

faz o mundo, saber o que significam os descobrimentos da ciência e do devir 

histórico e suas implicações em nossas vidas. Em outras palavras, é um 

conhecimento prático. 

As representações sociais constituem, nesta linha de raciocínio, 

modalidades de pensamento prático orientadas para a comunicação, a 

compreensão e o domínio aos aspectos sociais, materiais e ideais que nos 

circundam, apresentando características específicas para a organização dos 

conteúdos, das operações mentais e da lógica. A caracterização social dos 

conteúdos ou dos processos cognitivos que constituem a representação se refere às 

condições de contexto em que surgem esta representação, às comunicações por 

meio das quais circulam, às funções as quais servem no processo de interação com 

o mundo e com os demais sujeitos. 

Denise Jodelet (op.cit) ainda nos lembra que uma representação é 

sempre uma representação de algo construída por alguém. Assim, por ser um 

conhecimento prático não se constitui num simples reflexo do real, uma imagem ou 

uma opinião, mas uma atividade de construção e de reconstrução do real. A 

representação não é um reflexo, uma duplicação nem a objetivação do sujeito, mas 

um processo criativo de relacionar as dimensões subjetivas e objetivas que 

constituem a nossa realidade. Desta maneira podemos afirmar que as 
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representações sociais sofrem interferências do contexto social, da conjuntura 

histórica,  como também da ação dos indivíduos. 

Situadas na interface dos processos cognitivos e sociais, acionados em 

nossas inter-relações grupais, as representações assumem a finalidade de contribuir 

para os processos formadores e para os processos de orientação das comunicações  

e dos comportamentos.  

Neste sentido, o conhecimento do senso comum não se contrapõe ao 

conhecimento científico. Ele se inscreve numa outra ordem de conhecimento da 

realidade, é uma forma de saber diferenciado tanto no que se refere a sua 

elaboração quanto na sua função. A questão reside numa diferença entre saberes 

que foram construídos historicamente e não numa hierarquia entre os mesmos.  

A respeito desta questão, Santos (1996, p.03) afirma: 

Enquanto o conhecimento científico é construído a partir de passos 
formalmente delimitados (que envolvem a formulação de hipóteses, 
a observação e/ou experimentação do objeto de estudo, a sua 
validação ou comprovação, a previsão e aplicação dos resultados) e 
tem como função principal conhecer a natureza e dominá-la, o 
conhecimento de senso comum é elaborado a partir dos processos 
de objetivação e ancoragem, segue uma lógica natural, e tem como 
funções orientar condutas, possibilitar a comunicação, compreender 
e explicar a realidade social, justificar a posteriori as tomadas de 
posição e as condutas do sujeito, e uma função identitária que 
permite definir identidades e salvaguardar as especificidades dos 
grupos. 

 
 

Vale salientar que as duas formas de conhecimento se constituem em 

formas de saberes diferenciados, construídas por processos diversos, tendo cada 

uma delas funções específicas. 
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3.2- CONCEITUANDO A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Moscovici (1978) iniciou o debate teórico sobre a teoria das 

representações sociais ao propô-la como categoria necessária à melhor 

compreensão dos fenômenos estudados em psicologia social. Durkheim (1912), 

anteriormente, colocara questões relativas à representação na perspectiva das 

representações coletivas27. Moscovici as retoma, reconfigurando-as, pois considera 

as representações sociais como espaço de síntese do individual e do social, do 

momento e da história. Nesta argumentação,  é assumido, o caráter mediador das 

relações sociais na constituição do sujeito e do objeto, como totalidades dinâmicas, 

ao mesmo tempo, em que o primeiro é afirmado como, necessariamente ativo, 

relacional e histórico (Moscovici, 1972, 1978). 

Moscovici afirma que a noção de representação coletiva de Durkheim 

descreve ou identifica uma categoria coletiva que deve ser explicada em um nível 

inferior, isto é, em nível da Psicologia Social. É aqui que surge a noção de 

representação social de Moscovici, pois ele julga mais adequado,  num contexto 

moderno, estudar representações sociais do que estudar representações coletivas. 

O segundo conceito era um objeto de estudo mais apropriado num contexto de 

sociedades menos complexas,  do interesse de Durkheim. As sociedades modernas 

são caracterizadas por seu pluralismo e pela rapidez com que as mudanças 

                                                 
27 Durkheim na obra Les formes élementaires de la vie religieuse: le systéme totémique en australie ao se 
interessar pelo conteúdo cognitivo das crenças religiosas passa a utilizar a expressão  “ representação coletiva” 
(idéia coletiva), dando-lhe precedência cada vez maior em relação ao termo consciência coletiva. Para este autor, 
“(...) o que as representações coletivas traduzem é a maneira pela qual o grupo se enxerga a si nas relações com 
os objetos que o afetam” (Durkheim, 1987, p.XXVI). Esse pensar do grupo de forma coletiva, significa para 
Durkheim, pensar coletivamente, o que “(...) não é apenas isolar e agrupar os caracteres comuns a um certo 
número de objetos; é subordinar o variável permanente , o individual ao social”. (Durkheim: 1912,p.626) 
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econômicas, políticas e culturais ocorrem. Há, nos dias de hoje, poucas 

representações que são verdadeiramente coletivas. 

Nesta perspectiva, as representações sociais articulam-se no espaço 

simbólico, como "uma modalidade de conhecimento particular que tem por função 

a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos" (Moscovici, 

1978, p.26).  

A teoria das representações sociais tem importância na medida em que é 

colocada como uma forma de conhecimento social, ou seja, como processos 

cognitivos através dos quais, homens e mulheres apreendem e interpretam os 

objetos do real, a partir das interações sociais que vão mantendo no cotidiano. Tal 

dinamismo tem implicado, em si, a complexidade do sujeito em sua totalidade. Não 

se opera, portanto, de modo mecânico, linear ou permanente, mas como sínteses 

sucessivas e sempre provisórias, que integram o sujeito, em sua totalidade, na 

relação com o(s) outro(s), atualizando contexto e história. 

Nesta visão , pode-se afirmar que como uma forma de conhecimento 

interpretativo, as representações sociais orientam os indivíduos na identificação e 

na definição de objetos da realidade, na compreensão e na interpretação dos 

mesmos e na organização das possíveis condutas e formas de comunicação a eles 

correlatos. Considera-se, por conseguinte, que o conhecimento, socialmente 

compartilhado, expresso nas representações sociais, é construído a partir do 

cotidiano, num movimento em que estão imbricadas as realidades objetivas e 

subjetivas, com suas tensões, avanços, recuos e superações. 

Estes pressupostos permitem situar as representações sociais como uma 

forma específica de conhecimento, própria ao indivíduo inserido numa sociedade, 

numa cultura, em um dado momento histórico, social, político e econômico. Tal 
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postura leva a abordar a estruturação das representações sociais a partir das 

relações sociais nas quais os sujeitos e os objetos são determinados por estas 

mesmas relações, numa dada realidade material, a qual os sujeitos vão atribuir 

sentidos e no qual  vão intervir. 

As representações sociais, definidas como o sentido socialmente 

construído e atribuído por homens e mulheres, nas relações sociais, 

correspondem: 

 
[...] a um ato do pensamento através do qual um sujeito se 
relaciona com um objeto. Este pode ser uma pessoa, uma coisa, 
um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno 
natural, uma idéia, uma teoria, etc, ele pode ser tanto real como 
imaginário ou mítico, mas ele é sempre necessário. Não existe 
representação sem objeto. (Jodelet, 1989, p.37). 
 

Nessa relação, o homem concreto dá, coerentemente, concretude-

sentido a cada um dos objetos de seu mundo, num movimento que o (re) constrói, 

modificando-o, ao nomeá-lo. Nesta ótica, as representações: 

 

[...] não são uma reprodução do real no plano subjetivo, mas sua 
reorganização significativa, pela qual cada objeto apropriado tem seu 
espaço e seu contorno. Isto porque a representação social é, por 
definição a particularização num objeto, do processo mais amplo de 
apreensão e de apropriação do real pelo homem, enquanto sujeito- 
agente situado. (Madeira, 1991, p.130) 

 

O estudo da representação social de um dado objeto exige, portanto, que 

"se  apreenda, o 'lugar', no concreto, do homem que a estrutura e que, através dela, 

se comunica e age”.  (Madeira, 1991, p.130). 

O processo de organização e reorganização das representações sociais 

de determinado objeto, num dado contexto histórico-social, vincula -se às 
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informações sobre o mesmo acessíveis a indivíduos e grupos, em sua prática 

cotidiana, às relações e experiências com este objeto, nesta prática, e em sua 

história pessoal e cultural, às formas de inserção na totalidade social e aos valores, 

modelos, símbolos organizados em tradições, crenças, costumes, idéias, que este 

conjunto mobiliza. Nesta perspectiva, a inserção na totalidade social, longe de ser 

um fato isolado e externo, configura-se como um processo amplo que marca 

indivíduos e grupos e se concretiza ao se particularizar num dado objeto. 

Tal processo não se opera independente da ideologia, mas não se 

confunde com esta. Na ideologia estão as grandes idéias que interpretam e explicam 

a realidade, através de uma lógica a serviço dos interesses que polarizam 

determinada totalidade social, num dado momento histórico; neste sentido, a 

ideologia oculta e distorce, pois cria uma realidade à sua maneira, na medida em 

que é seu papel justificar e naturalizar aqueles interesses28. Neste caso, a lógica 

ancora-se na formulação e organização de informações, valores, símbolos, 

constituindo modelos e normas que negam o particular na afirmação de um geral 

abstrato e abstraído das condições estruturais e históricas que o geraram. Constrói-

se, assim, nas relações sociais concretas, visões de mundo que norteiam as 

condutas e práticas cotidianas de indivíduos e grupos e pelas quais estes estruturam 

uma explicação coerente de si, do mundo e de si no mundo. 

As representações sociais se referem à particularização deste processo 

em torno de objetos precisos: sejam estes, indivíduos, coisas ou acontecimentos. 

                                                 

28  Para Madeira (199: p.135), a função da ideologia é justamente: "(...) subtrair o espaço de questionamento 
ou dele se apropriar pela afirmação de um concreto à sua maneira. Assim, ela muda e comporia evolução, 
impulsionada pela necessidade de se colocar em face da problemática que a sua negação, mesmo potencial, 
vai expondo". 
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Neste dinamismo, homens e mulheres procuram situar e entender o seu viver 

cotidiano, reconstruindo-o, atualizando-o, interpretando-o, vendo-o, sentindo-o e 

agindo sobre ele ou por ele. Através das representações sociais, portanto, o sujeito 

situa-se face ao objeto, dando-lhe sentido, designando-o e revelando-o através da 

linguagem com informações acerca de sua inserção no social uma vez que sua 

singularidade é reveladora da sociedade em que está inserido. Neste processo, 

construído com a linguagem e pela linguagem, vai se organizando o conhecimento 

que um dado grupo social possui acerca de um objeto concreto, de um objeto 

definido; ao mesmo tempo, vai-se delineando e expressando uma concepção 

organizada do mundo que se faz presente na fala dos sujeitos desse grupo, 

conforme sua inserção no processo produtivo, seu vínculo de classe e suas 

vinculações afetivas.  

Nosso interesse em estudar as representações sociais das mulheres 

sobre violência conjugal, vincula-se às suas pertenças sociais, condições de vida, 

relações afetivas, representações sociais de família, casamento, homem, mulher e  

gênero. 

Ao analisarmos as representações sociais das mulheres sobre violência 

conjugal, as consideramos como representação de sujeitos concretos sobre objetos 

precisos, no caso, a violência contra a mulher, em que recusamos posturas 

analíticas que dicotomizam o social e o psicológico, o abstrato e o concreto. Está 

em jogo a síntese possível aos sujeitos, considerada a partir das informações, 

imagens, atitudes, ações, idéias, valores, crenças, opiniões presentes  na cultura e 

na história pessoal que marcam a vida das mulheres pesquisadas e nas quais 

imprimem suas marcas. Mais ainda, estão presentes e atuantes aquelas novidades 
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que lhes vêm nas relações com outros grupos ou através de informações de 

diferentes fontes. 

Assim, o processo histórico, como totalização possível e sempre  

provisória e o movimento, como seu engendrador, devem se constituir em 

categorias básicas na abordagem das representações sociais de objetos reais ou 

imaginários. Nesta perspectiva, portanto, será fulcro analítico predominante o 

estudo do dinamismo com e pelo qual são estruturadas as representações sociais 

sobre determinado objeto e suas implicações nas relações constitutivas dos 

próprios grupos em interação nas totalidades sociais. 

Pressupõe-se, outrossim, que as representações sociais são construídas 

por um determinado sujeito, articulando dialeticamente os aspectos subjetivos 

(afetivo, cognitivo e individual) e objetivo (social, concreto, real) na relação homem 

x natureza que, assim, se transforma, construindo homem x sociedade. Os sujeitos, 

ao transformarem a natureza pelo seu trabalho ou pelo seu pensamento, 

transformam-se em indivíduos sociais (socializados pela linguagem, pelo 

pensamento e pelo próprio trabalho) capazes de, na individualidade do seu ser 

singular, construir  representações sociais sobre um determinado objeto 

particularizado no interior das relações sociais; objeto este que pode ser o próprio 

trabalho, elemento essencial da expressão humana e realização do homem como 

ser social, humanizado. 

Na ótica teórica em desenvolvimento, as representações sociais de um 

dado objeto apenas podem ser apreendidas, se consideradas nas articulações e 

contradições por meio das quais o objeto vai adquirindo sentido para o homem, na 

relação dialética pela qual ele pode se dizer indivíduo social. Assim, através do 

estudo das representações sociais, será possível estabelecer as conexões, os laços 
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e as várias facetas do existir de um objeto concreto, objeto este, visto numa 

perspectiva de totalidade, com determinações objetivas e subjetivas, cujas 

singularidades, manifestadas no sentido atribuído pelo sujeito (também visto como 

totalidade), estarão no marco das expressões da sociedade a qual este último 

pertence. 

Enfatiza-se, mais uma vez, que é na relação cons titutiva e construída 

entre os homens e as mulheres, integrando o subjetivo, o individual, o cognitivo, o 

normativo e o social, que se define o campo das representações sociais; campo 

este, no qual se enraízam e se estruturam as representações sociais, num tecer 

constante de construção e atribuição de sentido ao objeto, pelo sujeito, no qual estão 

implicados elementos de sua história pessoal, o lugar concreto em que seu espaço é 

definido, suas experiências, conceitos, imagens, símbolos e crenças. 

Nesse processo, a linguagem tem importância fundamental, porque é 

através dela que o sujeito se põe em interlocução com outros sujeitos. É através da 

linguagem que as representações sociais expressam sonhos, desejos, símbolos, 

regras, valores, pelos quais  homens e mulheres são  marcados (as) como seres 

sociais e históricos. A linguagem, portanto, é produto de uma coletividade e 

reproduz, através dos significados das palavras articuladas em frases, os 

conhecimentos falsos ou verdadeiros e os valores associados a práticas sociais que 

se cristalizaram: ou seja, a linguagem reproduz uma visão de mundo, produto das 

relações que se desenvolveram a partir do trabalho produtivo para a sobrevivência 

do grupo social. 

É neste sentido que reside a importância da linguagem na construção 

das representações sociais. Estas, na qualidade de conhecimento socialmente 
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construído e compartilhado, caracterizam-se e se configuram na linguagem e 

pela linguagem, como processo simbólico, social e cultural. 
 
Neste sentido, ao adotarmos a teoria das representações sociais nos 

referimos aos processos subjetivos e objetivos que em permanente conflito 

constituem as vivências do cotidiano. Ao nos reportarmos a estes complexos 

processos sociais e individuais, aproximamos-nos do “saber prático” ou 

conhecimento de “senso comum”, que se constitui em um conhecimento que 

adquirimos ao nos comunicar e ao interagirmos com outras pessoas,  estabelecendo 

laços de sociabilidade, bem como ao tentarmos responder às nossas necessidades 

sociais e, finalmente, ao nos transformarmos como sujeitos num processo 

simultâneo de transformação da realidade a qual estamos inseridos(as). 

Na introdução deste trabalho, afirmamos que temos como objetivo 

conhecer as representações sociais das mulheres, vítimas de violência doméstica, 

residentes na cidade de Mossoró, sobre a violência praticada contra elas, bem como 

as formas de enfrentamento/reação desenvolvidas por elas em seu cotidiano. 

Pretendemos, assim, investigar os significados, atribuídos e compartilhados por 

estas mulheres, no que se refere à violência doméstica, que são construídos nas 

vivências do dia a dia. Em constante relação com o fenômeno da violência, estas 

mulheres vão adquirindo e construindo, coletivamente, conhecimentos sobre este 

fenômeno uma vez que o fenômeno da violência é algo presente e constante em seu 

universo de vivências. 

 Falarmos em representações sociais implica falar em prática social e em 

estabelecer, portanto, conexões multifacetadas entre estas dimensões teóricas. 
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 Desta maneira, buscamos compreender a representação social da 

violência contra a mulher, como conhecimento prático construído por estas, 

atrelando-a as suas determinações históricas, dentre elas, os processos de 

educação diferenciada para meninos e meninas, as relações de poder entre os 

sexos, o fenômeno do patriarcado e do machismo presentes em nossa sociedade. 

A teoria das representações sociais, também denominada por alguns(as) 

estudiosos(as) como “construto”, encontra-se em constante processo de maturação 

e desenvolvimento, não podendo ser concebida como algo acabada.  

Esta teoria foi proposta, inicialmente, por Serge Moscovici, renomado 

psicólogo francês, na década de 1960, que propôs uma conceituação a partir de sua 

obra: “La psychalanyse: son image e son public”, em 1961, motivado pelo interesse 

nos processos simbólicos e subjetivos em sua intensa e permanente ligação com a 

construção social da realidade. 

Serge Moscovici não foi o único pesquisador interessado na relação 

objetividade-subjetividade, teoria - prática, representações sociais e realidade social. 

Estudos realizados nos levam a crer que as raízes epistemológicas da teoria das 

representações encontram-se disseminadas e ancoradas em diferentes perspectivas 

das ciências humanas e sociais. Assim, várias são as perspectivas teóricas que  

utilizam o conceito de representação social.  

A perspectiva de Moscovici sobre as representações sociais nos chama 

atenção, como motivação teórica ao nosso estudo, pois nos possibilita conhecer as 

formas de pensamento social que nos orientam e nos conduzem na construção de 

nossas práticas cotidianas, na qualidade de sujeitos partícipes de uma coletividade 

em constante movimento.  
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No interior dos estudos e reflexões sobre a teoria das representações 

sociais existe uma polêmica em torno da continuidade ou descontinuidade deste 

conceito tal qual formulado por Moscovici, em relação ao conceito de representação 

coletiva formulada por Durkheim. Vala (1993), afirma que as representações 

coletivas na abordagem durkheimiana, apresentam-se aos sujeitos como produções 

sociais, como forças que lhes impõem, restando-lhes, assim, a mera adesão. Neste 

caso, há uma evidente separação entre as representações individuais e as 

representações coletivas  na obra de Durkheim. Desse modo, diante da força do 

coletivo, o sujeito encontra-se refém, sem apresentar nenhuma marca de autonomia, 

restando-lhe, portanto, aderir ao pensamento social. Para Moscovici, importa a 

interação e mútua influência entre o individual e o coletivo na construção das 

representações que se tornam sociais. Este autor prioriza  exatamente o aspecto 

compartilhado de sua construção, porém, este compartilhar se dá de forma distinta 

entre as diversas classes ou pertenças sociais. Desta forma, Moscovici resgata o 

sujeito construtor da realidade social, como agente que por ela é influenciado, fruto 

das condições sócio-históricas nas quais se encontra. 

A representação, embora seja um conceito polissêmico, polêmico e se 

constitua numa teoria em construção, é conceituada neste trabalho como uma forma 

de conhecimento social, baseando-se em três aspectos importantes: a comunicação, 

a reconstrução do real e o domínio do mundo. De acordo com Almeida (2001), 

comunicação porque as representações oferecem às pessoas “um código para suas 

trocas e um código para nomear e classificar, de maneira unívoca, as partes de seu 

mundo, de sua história individual e coletiva” (Moscovici, 1961, p. 11). Neste sentido, 

as representações sociais se constituem em “moduladoras do pensamento”, ou seja, 

elas regulam a dinâmica social, na qual convergências e divergências atuam em um 
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movimento que opera a mudança social. (Re)construção do real, porque é na 

relação entre comunicação-representação que os sujeitos (re)constroem a realidade 

vivenciada. Assim: 

As representações sociais atuam como guias de interpretação e 
organização da realidade, fornecendo os elementos para que os 
sujeitos se posicionem diante dela e definam a natureza de suas 
ações sobre esta realidade. (Almeida, 2001, p.02). 

 

 As representações participam da construção da realidade, a qual só 

existe na e pelas interações dos indivíduos ou grupos com os objetos sociais, pois 

uma representação é sempre a representação de alguém sobre um determinado 

objeto social. Desta forma, a dicotomia clássica entre sujeito-objeto perde sentido, 

na medida em que se supõe que “não há uma ruptura entre o universo exterior e o 

universo interno do indivíduo ou do grupo. Sujeito e objeto não são, no fundo, 

distintos” (Moscovici, 1961, p. 09). Domínio do mundo, porque as representações 

são entendidas como um conjunto de conhecimentos sociais possuem uma 

orientação prática, permitindo ao indivíduo se situar no mundo e dominá-lo. Estes 

três aspectos - comunicação, (re) construção do real e domínio do mundo - colocam 

em evidência o papel que as representações sociais assumem na dinâmica das 

relações e nas práticas sociais cotidianas e se explicitam através das diferentes 

funções assumidas pelas representações.  

Se as representações têm um papel fundamental na dinâmica das 

relações sociais e nas práticas, é porque elas respondem a quatro funções 

essenciais: 

a) Função de Saber: permite compreender e explicar a realidade. Por ser 

um saber prático do senso comum, como afirma Moscovici, ele permite que os 
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atores e atrizes sociais adquiram conhecimentos e os integrem em um quadro 

assimilável e compreensível para eles próprios, em coerência com o seu 

funcionamento cognitivo e os valores aos quais eles aderem. Esta função define o 

quadro de referência comum, permitindo as trocas sociais, a transmissão e a difusão 

do “saber ingênuo”. 

b)Função Identitária: define a identidade e permite a proteção da 

especificidade dos grupos. Assegura, para as representações sociais, um lugar 

primordial nos processos de comparação social, mantendo a imagem positiva do 

grupo e sua particularidade. 

c) Função de Orientação: orienta os comportamentos e as práticas. O 

sistema de pré-codificação da realidade, constituído pela representação, sendo de 

fato, um guia para a ação. Segundo Abric (1998:p.31): 

Enquanto representação social, ou seja, refletindo a natureza das 
regras e dos elos sociais, a representação é prescritiva de 
comportamentos ou de práticas obrigatórias. Ela define o que é 
lícito, tolerável ou inaceitável em um dado contexto social. 

 

d) Função Justificadora: permite, a posteriori, a justificativa das tomadas 

de posição e dos comportamentos. As representações intervêm também na 

avaliação da ação, permitindo aos atores e atrizes explicar e justificar suas condutas 

em uma situação ou em face de seus parceiros, como por exemplo, das relações 

entre os grupos.  

Vale salientar que estas quatro funções são interligadas, se 

interpenetrando mutuamente no cotidiano dos sujeitos.  

O conceito de representação social remete tanto a uma perspectiva 

teórico-metodológica, ainda em construção, quanto a um conjunto de fenômenos 
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interpretados e transformados pelos diferentes grupos sociais. Na sua configuração, 

estão presentes elementos de ordem simbólica, cognitiva, afetiva, valorativa, social 

etc. 

As representações sociais, ao possibilitarem que o fenômeno 

desconhecido se torne conhecido, minimizam o nível de estranhamento do que é 

desconhecido e diferente no interior dos diversos grupos sociais, facilitando que 

processos de resistência sejam atenuados e que mudanças possam ocorrer na 

realidade, permitindo, assim, a incorporação de novos elementos ao código de 

referência até então construído. 

Segundo Moscovici (1978), no processo de assimilação do desconhecido 

e do não familiar, dois processos básicos atuam na geração das representações 

sociais: a objetivação e a ancoragem. 

A objetivação é o processo que torna concreto aquilo que é abstrato. Ela 

transforma um conceito em imagem de uma coisa, retirando-o de seu quadro 

conceitual científico. Trata-se, segundo Almeida, (2001, p.04):  

[...] de privilegiar certas informações em detrimento de outras, 
simplificando-as e dissociando-as de seu contexto original de 
produção. A retenção das informações salientes é acompanhada de 
um ajustamento” onde certas informações assumem um papel mais 
importante que outras ou diferente daquelas que tinham em sua 
estrutura original. 

 

 A objetivação, ao transformar aquilo que é abstrato, complexo ou novo em 

imagem concreta, apoia-se em concepções que nos são familiares. Neste processo, 

por haver simplificação, perde-se em riqueza informativa, ganha-se, porém, na 

compreensão dos fenômenos.  
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A ancoragem, por sua vez, corresponde ao processo pelo qual se busca 

organizar e classificar o desconhecido, o não familiar, dentro do código de referência 

existente no grupo, o qual se encontra  facilmente disponível na memória, permitindo 

ao indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de valores que lhe 

são próprios. Segundo Almeida (2001, p.04): “[...] um novo objeto é ancorado 

quando ele passa a fazer parte de um sistema de categorias já existentes, mediante 

alguns ajustes”.  

A ancoragem fornece sistemas de classificação e tipologias de pessoas e 

acontecimentos. O conteúdo dos sistemas figurativos, anteriormente mencionados, 

lhe serve de fundamento. Neste sentido, a ancoragem aparece como uma extensão 

da objetivação.  

Vale salientar que os processos de ancoragem e objetivação 

potencializam mediações entre a atividade cognitiva e o contexto social em que são 

construídas as representações, constituindo-se em momentos inseparáveis que se 

engendram, mutuamente, quando da formação de uma representação social.  

No item a seguir, explicitaremos as principais abordagens teóricas das 

representações sociais. 
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3.3- ABORDAGENS TEÓRICAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Foi a partir do estudo de Moscovici29 sobre a apropriação da teoria 

psicanalítica, por parte de diferentes grupos sociais, que se desenvolveram vários 

outros desdobramentos da análise dos fenômenos representacionais.  

Assim, advinda da "grande teoria", como é denominada por Celso Pereira 

de Sá (1996)  e a partir da teoria desenvolvida por Moscovici, podemos identificar 

três diferentes abordagens que são decorrentes e destacam-se, complementando os 

estudos sobre as representações numa linha psicossocial:  

Uma primeira perspectiva que se aproxima mais da teoria original de 

Moscovici, liderada por Denise Jodelet, em Paris (culturalista);  uma segunda que 

procura articulá-la  a uma perspectiva mais sociológica, representada por W.Doise, 

em Genebra, na Suíça, (societal) e  uma terceira que privilegia a dimensão estrutural 

das representações, liderada por Jean-Claude Abric, em Aix-en-Provence na 

França(estrutural).  

Na abordagem liderada por Denise Jodelet, denominada de “culturalista”, 

as representações sociais são consideradas como um instrumento teórico capaz de 

nos dotar de uma visão global do que é o homem em seu mundo de objetos. As 

representações são entendidas como:  

O estudo dos processos e dos produtos, por meio dos quais os 
indivíduos e os grupos constroem e interpretam seu mundo e sua 
vida, permitindo a integração das dimensões sociais e culturais com 
a história. (Jodelet,  2000, p.10). 
 

A elaboração de Jodelet está centrada na consideração dos suportes 

pelos quais as representações são construídas e socializadas na vida cotidiana. 

                                                 
29 Para aprofundamento deste tema consultar a obra: La Psychanalyse: son image et son public (1961). 
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Estes suportes são basicamente os discursos das pessoas e grupos que mantêm 

tais representações sociais, mas também seus comportamentos e as práticas sociais 

nas quais estes se manifestam. São ainda os documentos e registros em que os 

discursos, práticas e comportamentos ficam institucionalmente fixados e codificados. 

Finalmente, são as interpretações que eles recebem dos meios de comunicação de 

massa que, dessa forma, retroalimentam as representações, contribuindo para sua 

manutenção ou transformação. Esta abordagem valoriza a articulação entre as 

dimensões sociais e culturais que regem as construções mentais coletivas. 

Esta autora é a grande responsável pela atualização da proposição 

original de Serge Moscovici e coube a ela o trabalho de sistematização e divulgação 

da teoria das representações sociais.  

Jodelet (1989,p.136),  define representação social como “uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo um objetivo prático e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social".   

No presente estudo, nos identificamos com esta abordagem, por ela 

potencializar a articulação das dimensões sociais e culturais da realidade, de 

maneira que as representações se constituam num instrumento privilegiado de 

inter-relação entre o individual e o social. 

A abordagem desenvolvida por Willem Doise é comumente denominada 

de “societal”. Visa estudar as condições de produção e de circulação das 

representações sociais com bases teóricas mais sociológicas como as produções de 

Pierre Bourdieu. Conforme este autor, as representações são princípios geradores 

de tomadas de posição ligadas a inserções específicas em um conjunto de relações 

sociais, organizando os processos simbólicos que intervêm nessas relações.   
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Segundo Doise, apud Sá (1998a), a posição ou inserção social dos 

indivíduos e grupos é a determinação principal para a gênese de suas 

representações, o que leva a inferir que as representações sociais são sistemas de 

pensamento social que se constituem ou operam no âmbito de uma determinada 

posição (política, social, econômica e cultural) dos grupos na sociedade. 

Segundo Almeida (2001, p.05),o que caracteriza esta abordagem é: 

[...] a busca de articulação de explicações de ordem individual com 
explicações de ordem societal, evidenciando que os processos que 
os indivíduos dispõem para funcionar em sociedade são orientados 
por dinâmicas sociais (interacionais, posicionais ou de valores e de 
crenças gerais).  
 

Ainda de acordo com Almeida (2001), esta abordagem pressupõe a 

integração de quatro níveis de análise. 1) focalização dos processos intra-

individuais, analisando a forma como os indivíduos organizam suas experiências 

com o meio ambiente; 2) centra-se nos processos interindividuais e situacionais, 

buscando nos sistemas de interação os princípios explicativos típicos das dinâmicas 

sociais; 3) leva em consideração as diferentes posições que os indivíduos ocupam 

nas relações sociais e analisa como essas posições modulam os processos de 

focalização e centralização e 4) enfoca os sistemas de crenças, representações, 

avaliações e normas sociais que caracterizam uma sociedade ou grupos e de que 

forma estes sistemas dão significação aos comportamentos dos indivíduos e criam 

as diferenciações sociais, em nome de princípios gerais.  

A terceira abordage,m em termos de complementação à "grande teoria", 

foi proposta pela primeira vez por Jean Claude Abric em 1976. Sua ênfase privilegia 

o conteúdo cognitivo das representações sociais, concebendo-o como um conjunto 

organizado ou estruturado e não como uma simples coleção de idéias e valores. 

Esta abordagem é denominada de “Estrutural” ou “Teoria do Núcleo Central”. Seu 
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principio básico é que as representações sociais são organizadas em torno de um 

núcleo central de significados e de elementos periféricos aos quais estão vinculados, 

ressaltando que a transformação das representações sociais começa pelo sistema 

periférico, face às modificações introduzidas nas práticas sociais dos grupos, 

podendo, assim, apresentar diferentes desenvolvimentos e características 

específicas. No Brasil, o grande divulgador desta vertente foi Celso Pereira de Sá. 

Segundo Abric (1994, p.19): 

A organização de uma representação apresenta uma modalidade 
particular, específica: não apenas os elementos da representação 
são hierarquizados, mas ainda, toda representação é organizada em 
torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns 
elementos que dão à representação sua significação. 
 
 

O núcleo central é determinado, de um lado, pela natureza do objeto 

representado e de outro, pelo tipo de relações que o grupo mantém com este objeto 

e, enfim, pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o meio ambiente 

ideológico do momento e do grupo. O núcleo central ou núcleo estruturante de uma 

representação assume duas funções fundamentais: função generadora, que se 

constitui no elemento através do qual se cria ou se transforma o significado de 

outros elementos constitutivos da representação, sendo através dele que os outros 

elementos ganham sentido; e função organizadora, em que o núcleo central 

determina a natureza dos elos, unindo entre si os elementos da representação. 

Assim, uma representação social é constituída de um conjunto de 

informações, crenças, opiniões e atitudes a propósito de um dado objeto social, 

constituindo-se num sistema sócio-cognitivo de tipo específico, já que está 

organizada em torno de um núcleo central que lhe dá significado. 

Ainda de acordo com esta abordagem, em torno do núcleo central, 

encontram-se articulados os elementos periféricos que se constituem nos 
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componentes mais acessíveis, mais flexíveis e mais concretos da representação. 

Por serem os elementos mais ligados à realidade social, os elementos periféricos 

respondem a três funções primordiais: concretização, regulação e defesa do núcleo 

central. Aos elementos periféricos são atribuídas a capacidade de regulação da 

inserção ou não, de novas informações, tendo como decorrência a defesa dos 

significados centrais. 

O núcleo central resiste mais ao movimento social que os elementos 

periféricos, sendo estes que sustentam os impactos da realidade objetiva, em 

permanente transformação, defendendo o núcleo central e se constituindo em  

"pára-choques" da representação. 

Vale ressaltar que as três abordagens (culturalista,  societal e   estrutural) 

não provocaram uma ruptura no interior da teoria das representações sociais, ao 

contrário, enriqueceram-na através do debate crítico-criativo, que vem sendo 

realizado pelos seguidores dessas correntes, de modo a difundirem suas 

abordagens e conquistarem novos adeptos (as).  

Dentre as reflexões e indagações inquietantes, a questão central que nos 

orienta é: quais as representações sociais que as mulheres constroem sobre a 

violência conjugal? Com quais objetos estas representações se relacionam e se 

articulam? Como se organizam nas representações sociais, tempos, espaços e 

relações que configuram o viver destas mulheres? Quais as estratégias de 

enfrentamento/reação das mulheres diante das diversas formas de violência? 

No capítulo seguinte, apresentaremos os procedimentos metodológicos 

que nortearam o estudo. 
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Capítulo 04 

      PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

4.1. A CIDADE DE MOSSORÓ E O PROTAGONISMO DAS        

       MULHERES 
 

Nosso local de pesquisa não se deu por acaso, as motivações 

extrapolam o local em que residimos, exercemos nossa atividade profissional e 

desenvolvemos pesquisas e militância política no movimento feminista.    

A principal motivação a ressaltar é o protagonismo das mulheres na 

história da cidade. 

Se tivermos um olhar atento voltado para a história da cidade de Mossoró, 

há que se destacar a participação das mulheres como sujeitos ativos na construção 

do seu quadro “sociolátrico”30, expresso inicialmente na figura de Ana Floriano, como 

heroína que comanda o “Motim das Mulheres”, uma rebelião de mulheres que, em 

setembro de 1875, protagonizou a resistência feminina ao recrutamento dos seus 

maridos e filhos para o Exército e a Armada para lutarem na Guerra do Paraguai. As 

mulheres, organizadas por Ana Floriano, ocuparam a principal rua da cidade, entre a 

delegacia e o cartório, sendo acompanhadas por uma imensa massa popular, fato 

este  que se configurou como a primeira expressão do movimento feminista na 

cidade. 

Enquanto Ana Floriano foi a heroína da resistência ao esfacelamento da 

família, Celina Guimarães Vianna foi a “primeira eleitora brasileira” , expressão 

máxima das conquistas democráticas e  dos direitos à cidadania. (Rodrigues, 1985).  

                                                 
30 Expressão cunhada por Felipe(2001), para designar o aspecto social e político da cidade. 
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Em 1927, esta professora obteve o primeiro título de eleitor feminino, na cidade de 

Mossoró, com base numa legislação estadual criada pelo então governador Juvenal 

Lamartine, como uma resposta ousada ao Congresso que vinha rejeitando todos os 

projetos que tentavam criar o voto feminino. 

Vale ressaltar ainda, no contexto do Estado do Rio Grande do Norte, que 

Alzira Soriano, aos 32 anos, fazendeira e mãe de três filhas, elegeu-se prefeita na 

pequena cidade de Lages-RN, próxima a Mossoró, sendo a primeira prefeita eleita 

na América do Sul. Era o ano de 1929 e no restante do país as mulheres ainda não 

podiam sequer se aproximar das urnas.  

Há que se ressaltar a participação das mulheres na história recente da 

cidade, através da atuação do movimento  feminista, protagonizado pelo CF8 que, 

há mais de uma década, desenvolve ações de combate à opressão das mulheres e 

por sua emancipação, articulando suas ações, às atividades de grupos sociais 

organizados de mulheres em diversos bairros da periferia da cidade e região oeste, 

através de assessoria a estes grupos, potencializando uma visibilidade da luta das 

mulheres por cidadania. 

Em termos geográficos, Mossoró localiza-se no oeste do Estado do Rio 

Grande do Norte, situada entre o litoral semi-árido, também denominado de litoral 

salineiro e o sertão da Chapada do Apodi, e assim como outras cidades do interior 

do Nordeste brasileiro, tem sua origem ligada à pecuária. (Felipe, 2001).  É a 

segunda maior cidade do Estado com uma população de 220.28631 . 

Do ponto de vista econômico, a economia mossoroense baseia-se na 

prestação de serviços aos(as) seus (suas) habitantes e das cidades de sua área de 
                                                 
31  Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE - Censo Demográfico 2003. Sinopse 
Preliminar do Censo Demográfico – Malha Municipal Digital do Brasil. 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

135 

influência, bem como, nas atividades ligadas às indústrias salineiras, às indústrias 

tradicionais como as fábricas de óleo e às indústrias modernas como a fábrica de 

cimento Nassau e a Usibrás (beneficiamento de castanha de caju). Há, igualmente, 

no campo agroindustrial, uma nova experiência representada por empresas como a 

Fazenda São João, ligada ao cultivo e beneficiamento de castanha de caju, melão, 

acerola, uva, graviola, maracujá e manga, destacando-se a produção de melão para 

exportação. Vale ressaltar, ainda, as economias criadas pela presença da Petrobrás 

na extração de petróleo e gás na “bacia potiguar”, cujo centro geográfico localiza-se 

em Mossoró, além de uma atividade comercial que luta para romper com a função 

complementar ao comércio de Fortaleza e Natal. Uma economia diversificada, 

portanto, se juntarmos a tudo isso a atividade agrícola tradicional e a pecuária do 

município, não sendo, porém, suficiente para melhorar a qualidade de vida dos seus 

habitantes, 

 [..] devido à concentração de renda que estas atividades geram e 
dos subempregos criados tanto no setor terciário como no 
secundário. Acrescente-se a isso a sazonalidade de alguns 
empregos, como o cultivo de frutas tropicais e as atividades de 
extração e moagem do sal. (Felipe, 2001, p.22). 

 

Outra característica bastante peculiar à cidade de Mossoró, é que esta 

não é uma cidade apropriada somente pela sua sociedade, mas também, pelo grupo 

político-oligárquico dos “Rosados” que tem, na mesma, a base da sua geografia 

eleitoral. A pretensão do referido grupo é a utilização da história, da memória do 

lugar e dos seus mitos para, através deste imaginário coletivo, elaborar o seu 

imaginário político, expressos na dominação cultural, econômica e política não só de 

Mossoró, mas da maioria dos municípios do  Estado.  
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As estratégias deste grupo político se definem pelo uso da mídia escrita 

(jornais e edição de livros) e falada (emissoras de rádio, principalmente a Radio 

Tapuio de Mossoró de propriedade deste grupo familiar) e nos palanques das 

campanhas políticas, nos discursos das solenidades cívicas, principalmente nos 

rituais das comemorações da abolição dos escravos da cidade, o “30 de setembro” e 

o “13 de junho”, quando se comemora, na cidade, a expulsão do bando de Lampião. 

O referido grupo surge com forte expressão política, na cidade de Mossoró 

após a democratização do país, quando a partir de 1946, membros desta família 

passam a ocupar mandatos políticos, pois a dominação econômica e cultural já se 

dava há quase um século. Os Rosados se apropriam da memória histórica da 

cidade; reforçam heróis e mitos; criam outros e, através da mídia, formam opiniões, 

constroem valores, se constituindo em um dos “porta -vozes” da população 

mossoroense. 

Outro aspecto a destacar, acerca de Mossoró, é o seu ativo e diversificado 

movimento artístico-cultural, expresso em grupos de teatro, danças folclóricas, 

bandas de música, dentre outras expressões. 

Podemos assim, observar através de uma rápida caracterização da 

cidade de Mossoró, que ela tem uma relevante história de emancipação das 

mulheres, bem como uma economia bastante diversificada, tornando-a uma cidade 

em franco desenvolvimento, apesar da sua má distribuição de renda e falta de 

condições infra-estruturais. 
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4.2 - APROXIMAÇÃO COM AS ENTREVISTADAS   

O primeiro contato indireto com as mulheres que denunciaram a violência 

na DEDAM se deu através da realização, no ano de 1996, do Diagnóstico da 

Violência contra a mulher em Mossoró (1994-1997), realizado pela equipe do Núcleo 

de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir, quando tivemos acesso aos 

Boletins de Ocorrência e a algumas vítimas. Esta Delegacia foi criada em setembro 

de 1993 pelo governo do Estado, no rol das estratégias de enfrentamento da 

violência contra a mulher, fruto da pressão do movimento feminista mossoroense 

protagonizado pelo Centro Feminista 8 de Março (CF8), à época denominado Centro 

da Mulher 8 de Março, ainda que tardiamente, quando comparada ao restante do 

Brasil.   

No âmbito nacional, a partir de 1986, começam a ser criadas as primeiras 

delegacias de mulheres, hoje existentes em todo o país, mudando com isso o 

quadro de atendimento às mulheres vítimas de violência, que de militante, se tornou 

profissional (policiais, assistentes sociais e psicólogas). 

Se o atendimento mudou dos SOS’s Mulher no início da década de 1980, 

para as delegacias, as queixas permanecem as mesmas e os impasses frente à 

vitimação também. Filomena Gregori e Miriam Grossi (1993; 1994), que estudaram 

os SOS’s de São Paulo e Porto Alegre, respectivamente, constataram algo similar: 

as mulheres que procuravam os SOS’s não queriam igualdade e sim autoridade por 

parte das feministas para obter proteção. As queixas nos SOS Mulher e, 

posteriormente, na Delegacia, aparecem como a resolução de uma “cena”  familiar. 

As Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) surgiram 

no intuito de tentar realizar uma prática institucional inovadora, se comparada às 
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outras delegacias. Isto porque procuravam adotar soluções novas para velhos 

problemas, o que as tornariam mais eficientes e eficazes em relação aos processos 

de administração de conflitos pessoais e das violências deles decorrentes. 

Porém, passadas quase duas décadas de implantação das DEAMs,  

verifica-se que estas passaram a se configurar num local de escuta dos problemas 

afetivo-conjugais, cumprindo um papel terapêutico que as classes médias buscam 

nos espaços psicanalíticos. A verbalização, em forma de narrativa da violência 

sofrida, carrega em si uma ambigüidade: por um lado é “cúmplice” da violência (caso 

apontado por Gregori quando analisa a “cena”), por outro, pode ser terapêutica, pois 

ajuda a construir um sentido da própria história, o que depende muito da postura de 

quem a escuta.  

Muitas feministas, pesquisadoras e militantes, criticam o papel terapêutico 

das delegacias como órgão de apaziguamento e harmonização dos conflitos 

existentes entre homens e mulheres.  

No nosso entendimento as delegacias de mulheres deveriam promover 

uma maior conscientização das mulheres, vislumbrando a transformação das 

relações de submissão e agressão entre os casais.  Sua institucionalização foi um 

processo longo e difícil, consolidando-se somente com a promulgação da 

Constituição de 1988. 

De qualquer modo, parece haver um consenso nas análises de que a 

criação das delegacias de mulher se constitui numa experiência “original” brasileira 

e, aparentemente, bem sucedida. 

Segundo diferentes analistas, dentre elas Grossi (1995) e Bandeira (1998), 

os problemas das delegacias de mulheres seriam os seguintes: 
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a) Não há, por parte dos profissionais que atuam nestas delegacias, o 

entendimento de que elas são fruto das lutas dos movimentos feministas. Um dos 

poucos trabalhos analíticos sobre as representações dos policiais, o de Silvana 

Brunder (1991), mostra que para os (as) funcionários (as) da delegacia de 

Florianópolis, a própria palavra  “feminista” é repudiada. 

b) Problemas relacionados à continuação dos inquéritos. Poucos casos 

são realmente encaminhados à justiça devido a problemas legais. 

c) As mulheres utilizam a delegacia como árbitro de conflitos domésticos, 

querem que a delegada apenas chame os maridos para lhes dar “um susto”. 

d) Problemas de qualificação de pessoal em delegacias do interior do 

Brasil. 

e) Não existe a figura do(a) assistente social e do(a) psicólogo(a) nos 

quadros da polícia. 

Apesar da falta de estrutura de pessoal, financeira e de apoio das 

instâncias superiores do sistema de justiça criminal, dentre outras dificuldades, as  

DEAMs se constituem em instituições governamentais resultantes da constituição de 

um espaço público, onde se articula o discurso relativo ao direito das mulheres de 

receberam um tratamento eqüitativo, quando se encontram em situação de violência 

denunciada. Distintas das outras delegacias, as DEAMs evitam empregar condutas e 

ações violentas, promovendo a negociação das partes em conflito, ou seja, utilizam 

a mediação como recurso. Segundo Bandeira, (2002, p.229), vale a pena salientar 

“que a prática da mediação é crescentemente considerada um recurso valioso na 

administração dos conflitos interpessoais, na medida em que diminui o risco dos 

conflitos terem desdobramentos violentos”.  
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As entrevistas, realizadas com as mulheres que prestaram queixa na 

Delegacia Especializada de Defesa e Apoio à Mulher (DEDAM), foram intermediadas 

pela delegada, que nos forneceu o nome e endereço de algumas mulheres que já 

registraram Boletins de Ocorrência (BO) contra seus companheiros agressores, além 

desta ter cedido um espaço para que as entrevistas fossem realizadas. Assim, três 

entrevistas foram realizadas na delegacia. Na ocasião, as mulheres chegaram um 

pouco mais cedo para terem audiências com a delegada, o que facilitou bastante o 

desenvolvimento da pesquisa até porque presenciamos as reações sentidas por 

essas mulheres ao chegarem na delegacia. 

Assim, três mulheres foram entrevistadas na DEDAM e outras duas 

preferiram ser entrevistadas em suas residências, nos fins de semana, devido às 

mesmas trabalharem durante a semana e não terem  disponibilidade de tempo. 

As entrevistas realizadas com as mulheres do grupo “Mulheres em Ação”  

foram facilitadas devido à aproximação que se deu através de um trabalho de 

assessoria a este grupo desenvolvido pelo (CF8),  desde a fundação do grupo, em 

1994. A partir de 1998, a equipe do Núcleo de Estudos sobre a Mulher (NEM) em 

parceria com o CF8,  passou a participar deste trabalho através de atividades de 

pesquisa e oficinas de prevenção e combate à violência doméstica, bem como 

através da realização de palestras sobre o referido tema, de modo que passamos a 

acompanhar sistematicamente as ações do referido grupo.  

Assim, escolhemos o grupo “Mulheres em Ação”, por este ter uma história 

de luta no combate à violência contra a mulher, bem como por estar localizado no 

conjunto Nova Vida, bairro da periferia da cidade de Mossoró com grande incidência 

de casos de violência contra a mulher. Contamos com o apoio da coordenadora do 
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grupo que facilitou à realização das atividades da pesquisa (oficinas, aplicação de 

questionários, entrevistas e conversas informais sobre o tema).  

Das cinco entrevistas realizadas com as mulheres do grupo, 02 (duas) 

foram realizadas nas residências das mesmas e 03 (três) na casa da coordenadora 

do grupo por sugestão das mesmas, motivadas por se sentirem mais à vontade de 

falar sobre esta temática fora de suas casas. 

 

4.3 – AS PROTAGONISTAS DA PESQUISA  

O grupo sujeito da pesquisa é composto de 25 (vinte e cinco) mulheres, 

no entanto, aplicamos o questionário e entrevistamos apenas 10(dez) mulheres, 

sendo cinco do grupo “Mulheres em Ação” e cinco que prestaram queixa na DEDAM. 

Todas estas mulheres residem na cidade de Mossoró, em bairros periféricos, 

destacando-se os bairros Conjunto Nova Vida (15), Alto São Manoel (05), Barrocas 

(02) e Santo Antônio (03). No geral, as casas eram próprias, exceto duas que eram 

alugadas, construídas de alvenaria, cobertas de telha e chão de cimento batido ou 

de “terra batida”. 

A fim de caracterizarmos melhor nossas entrevistadas, descrevemos de 

forma sucinta alguns de seus dados: 

ANA32: 24 anos, natural de Mossoró, vendedora de confecção, casada, tem duas 

filhas e participa de grupo de mulheres. 

BERNADETE: 46 anos, natural de Mossoró, casada há 26 anos, cabeleireira, tem 

um filho e uma filha  e participa de grupo de mulheres.  

                                                 
32 Todos os nomes das entrevistadas são fictícios a fim de preservar sua identidade. 
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CLAUDIANA: 23 anos, casada há cinco anos, tem um filho, foi obrigada pelo pai a 

casar, pois estava grávida, é artesã e é quem sustenta a casa, participa de grupo de 

mulheres. 

DIANA: 30 anos, casada, tem dois filhos, é natural de Rodolfo Fernandes-RN, 

professora primária, participa de grupo de mulheres. 

ELIZETE: 18 anos, solteira (se declara ex-noiva), natural de Mossoró, empregada 

doméstica, sem filhos (as), não participa de grupo de mulheres. 

FÁTIMA: 36 anos, casada, sem filhos (as), natural de Martins-RN, desempregada, 

não participa de grupo de mulheres. 

GERMANA: 44 anos, separada, 07 filhos (as), costureira, natural de Assu-RN,  não 

participa de grupo de mulheres. 

HELENA: 25 anos, amasiada (10 anos de convívio), natural de Macau-RN, 

empregada doméstica, 02 filhos, participa do grupo de mulheres. 

IVANA: 46 anos, separada, 02 filhos, empregada doméstica, natural de Aracati-CE, 

não participa de grupo de mulheres. 

JANAÍNA: 35 anos, casada, 03 filhos (as), professora, natural de Mossoró, não  

participa de grupo de mulheres. 
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                Com relação à idade das entrevistadas, há uma variação de 18 a 46 anos,  

sendo que a maioria (60%), encontra-se na faixa etária dos 18 aos 35 anos, ou seja, 

se constitui em uma população caracterizada por estar na fase reprodutiva da vida. 

O gráfico abaixo demonstra bem essa distribuição. 
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    GRÁFICO 1 – Distribuição dos percentuais de idade das entrevistadas    

    Fonte: Pesquisa Direta - 2002 

 

Com relação à profissão das entrevistadas, estas se constituem em 

profissões de baixo status social, geralmente mal remuneradas, como podemos 

observar nos gráficos 02 e 03: 
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GRÁFICO 2– Distribuição das freqüências das profissões das entrevistadas 

Fonte: Pesquisa Direta- 2002 

 

Em relação à renda mensal, 70%, num total de sete (07) das 

entrevistadas, ganham 01 salário mínimo-SM, duas (02) ganham ½ salário mínimo 

01(uma) entrevistada declarou não ter renda, o que demonstra a precária condição 

econômica dessas mulheres. Podemos visualizar esta situação através do gráfico 

abaixo: 
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GRÁFICO 3 – Distribuição dos percentuais de renda mensal das entrevistadas 

Fonte: Pesquisa Direta-2002 
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GRÁFICO 4 – Distribuição  dos percentuais  do estado civil das entrevistadas 

Fonte: Pesquisa Direta - 2002 

                                           

Ao observarmos o gráfico acima podemos concluir que todas as 

entrevistadas possuem uma relação de conjugalidade com o agressor e convivem na 

mesma residência, a exceção daquelas que se separaram, o que  vem a confirmar 

que a casa torna-se o lugar mais perigoso para a mulher, ou seja, o locus da 

violência. 
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 GRÁFICO 5 – Distribuição dos percentuais da cor da entrevistadas   

 Fonte: Pesquisa Direta - 2002 

 

Há que se ressaltar a predominância das mulheres pardas e negras no 

universo da pesquisa, que se configura num importante dado, quando associamos 

as discriminações de gênero relacionadas e agravadas pelas questões de raça/etnia 

e classe social.  
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4.4-  CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Partimos inicialmente dos critérios que definiram o universo da pesquisa, 

explicitando os fundamentos dos recortes realizados e os instrumentos de coletas de 

dados empregados. Reconstruiremos a seguir, o percurso efetivado para a obtenção 

das informações. 

Todo o esforço da pesquisa visa responder às indagações: quais as 

representações sociais que as mulheres constroem sobre violência conjugal? Quais 

as formas de enfrentamento/reação desenvolvidas por elas? 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as representações sociais 

sobre violência conjugal sob o ponto de vista das mulheres vítimas desta forma de 

violência e identificar as formas de reação/enfrentamento diante da violência. Os 

objetivos específicos são: descrever as dimensões históricas, sociais e econômicas 

em que se inserem as representações sociais das mulheres sobre violência 

conjugal; identificar as representações sociais das mulheres sobre a violência 

conjugal; descrever a violência de gênero no cotidiano da vida das mulheres ; 

identificar as formas de enfrentamento/reação das mulheres diante da violência 

contra a mulher; verificar se emergem, a partir das representações sociais das 

mulheres, elementos que apontem para a construção de novas relações de gênero.  

No desenvolvimento do estudo, tentamos uma articulação entre diferentes 

categorias e referenciais teóricos que, para nós, parecem coerentes entre si: 

violência doméstica conjugal, representação social, poder e relações sociais de 

gênero. 

Esta articulação se deu devido à nossa hipótese de pesquisa na qual 

compreendemos a violência conjugal praticada contra as mulheres como uma das 
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principais expressões do poder patriarcal e do machismo presentes em nossa 

sociedade, bem como pela compreensão do fenômeno da  violência contra a mulher 

como sendo uma forma de expressão de poder que regula a vida destas, tanto em 

espaços públicos, como nos espaços privados. Neste estudo, o fenômeno da 

violência foi apreendido através da teoria das representações sociais, que se 

constitui num instrumento privilegiado de captação do conhecimento do senso 

comum sobre um dado objeto social. Vale ressaltar, ainda, que vários estudos 

(Bandeira, 1998; Grossi, 1996) apontam para o fato de que as representações 

sociais acerca da violência doméstica não são homogêneas, variando conforme a 

história de vida vivenciada por cada mulher na condição de um ser singular inserido 

numa totalidade social contraditória.    

A violência também é considerada como central em outras relações de 

dominação, como se dá na problemática racial, por exemplo. Quanto à violência 

doméstica, vale salientar  que esta tem como alvo preferencial as mulheres, isto se 

dá devido a uma cultura sexista e patriarcal que exclui historicamente as mulheres 

de posições de destaque na sociedade. 

As mulheres entram num processo de reconstrução da realidade que é 

apreendido, teoricamente, através de suas representações sociais, da interpretação 

e do sentido que conferem à violência doméstica, bem como às formas de 

enfrentamento/reação diante de tal agressão.  

Em nosso estudo, consideramos como método de investigação a 

pesquisa qualitativa. Sua abordagem nos possibilitou uma aproximação com os 

significados construídos pelas mulheres, com os momentos de reconhecimento de 

sua singularidade e de construção de estratégias e atuação como sujeito social 

frente à realidade.   
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A opção pela abordagem qualitativa justifica-se, conforme Minayo (1988), 

por permitir o aprofundamento no mundo dos significados, das ações e relações 

humanas, lado não perceptível e não captável em nível quantitativo. Ao mesmo 

tempo, a pesquisa qualitativa, segundo esta autora, responde a questões muito 

particulares, preocupando-se com o nível de realidade que não pode ser 

quantificado. São significados, motivos, aspirações, crenças, atitudes e valores que, 

por sua vez, correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Isto não significou o abandono do contexto sócio-histórico em que a realidade da 

violência contra a mulher está inserida e se gesta, mas sim, buscamos “entender a 

totalidade parcial da análise e o processo de constituição da totalidade parcial”  

Minayo (1999). 

Utilizamos como recurso metodológico oficinas de gênero33, envolvendo 

20 (vinte) mulheres do bairro Nova Vida que integram o grupo “Mulheres em Ação”. 

Este recurso nos pareceu interessante no sentido de orientar as questões que 

permearam as entrevistas, bem como de melhor captar as representações sociais 

sobre violência conjugal e temas34 que permeiam o universo deste fenômeno 

(família, relações sociais de gênero, homem, mulher, casamento, amor, dependência 

afetiva, dependência econômica). Utilizamos como  atividades as conversas 

informais, as rodas de conversas, os depoimentos e os desenhos. Solicitávamos às 

                                                 
33 As oficinas de gênero foram utilizadas a partir do ano 1998  pela equipe do NEM, da qual faço parte, em 
caráter experimental. Porém, esse instrumento propiciou uma relevante riqueza de depoimentos e de observações 
que passei a utilizá-la como parte da metodologia desta pesquisa. Nas oficinas de gênero, utilizamos a técnica de 
desenhos e explicações sobre os mesmos, conversas informais sobre o tema, roda de conversas e exposições 
dialogadas sobre gênero e violência contra a mulher. 
 
34 Estes temas foram elencados a partir das atividades realizadas nas oficinas de gênero, pois ao abordarmos a 
temática da violência contra a mulher estes temas que denominamos de transversais ao tema principal foram 
surgindo, seja nos desenhos, nas conversas informais ou nas rodas de conversa. 
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mulheres que fizessem em uma folha em branco dois desenhos, cada um por vez: 

um desenho que representasse a violência conjugal e outro que expressasse as 

formas de enfrentamento à violência. Para todos os desenhos, foi pedido que se 

explicasse o mesmo. Durante as explicações, eram anotadas em um diário de 

campo, todas as verbalizações e/ou atitudes relativas à situação dos desenhos. 

Realizamos esta atividade em três sessões e ficaram distribuídas para cada sessão 

duas unidades de produção (conjunto de desenhos e explicação dos mesmos). 

Diante da argumentação muito freqüente “não sei desenhar”, respondia-se que a 

qualidade artística dos desenhos não interessava, por isso, o que ela fizesse estaria 

bem.   

A coleta de dados, propriamente dita, foi precedida por uma pesquisa 

piloto, a fim de alicerçar mais firmemente o projeto de pesquisa e ter um controle 

maior sobre as variáveis não previstas teoricamente. Além disso, era importante 

verificar como as mulheres responderiam à aplicação dos testes gráficos 

(desenhos), bem como, se poderíamos contar com o seu compromisso e a sua 

participação neste estudo, visto ser muito alto o índice de evasão neste tipo de 

estudo e temática. Após a realização das oficinas, apenas cinco mulheres se 

dispuseram a continuar participando das atividades da pesquisa. Desta forma, 

aplicamos o questionário e as entrevistamos. 

Todo trabalho investigativo, principalmente quando investiga pessoas e 

relações, traz como exigência o envolvimento do (a) pesquisador (a) com o problema 

analisado e o compromisso com a validade e a utilização dos resultados. Assim, 

conforme Osterne (2001, p.24):  

Todo conhecimento vincula-se às necessidades reais. O 
conhecimento é parte da vida. Admitir pressupõe, igualmente, 
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assentir na idéia de que a produção desse conhecimento não pode 
ser fria, distante e neutra, tampouco que este seja o caminho no 
qual se defina o critério de verdade. 

 

Para analisar e discutir as representações sociais que as mulheres 

vítimas de violência conjugal formulam sobre este fenômeno, o presente estudo 

fundamentou-se como já explicitamos anteriormente, em metodologia qualitativa.  

Aplicamos um questionário com perguntas fechadas a fim de traçarmos 

um perfil sócio-econômico das entrevistadas. 

Realizamos 10 (dez) entrevistas semi-estruturadas, sendo cinco com 

mulheres que integram o grupo “Mulheres em Ação” e cinco com  mulheres  que não 

participam de grupos sociais organizados e que denunciaram as agressões sofridas 

na DEDAM. Para tal, foi construído um roteiro que orientou as entrevistas com as 

mulheres, motivado a partir da iniciativa e intenção da pesquisa e norteao pelo 

objeto de estudo.  

As entrevistas foram conduzidas por uma postura semi-diretiva 

possibilitando a construção do livre discurso no processo de interação entre 

entrevistadora e entrevistadas. Esta técnica, pela abertura que propicia, garante a 

flexibilidade no seu manuseio, bem como a inclusão de questões ou temas 

considerados importantes para as mulheres no seu processo de construção e 

reconstrução da realidade. Os aspectos que orientaram o roteiro de entrevista 

giraram em torno dos seguintes pontos:  

a) significado do ser mulher e do ser homem inseridos no contexto 

das relações sociais de gênero; 
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b)   explicitação ou não do desejo de separação e sua argumentação 

sobre o que a tem mantido nesta situação; 

c) reação/atitudes diante da violência sofrida; 

d) fatores que causam a violência; 

e) principais tipos de violência sofridos; 

f) significados, valores e atitudes relativos a casamento e família; 

g) significados, valores e atitudes relativos à violência conjugal. 

Tais aspectos se fizeram presentes nas reuniões  com o grupo “Mulheres 

em Ação”, promovidas pelo Centro Feminista 8 de Março35 em conjunto com o 

Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir36. Vale salientar que os 

temas abordados nas reuniões foram construídos a partir das discussões do referido 

grupo de mulheres, bem como as sugestões das questões a serem incorporadas  no 

roteiro de entrevistas.  

A opção pelo referencial teórico das representações sociais se deu devido 

ser esta teoria capaz de apreender as questões do objeto de pesquisa, 

fundamentada na compreensão de que este deve se encontrar implicado de forma 

consistente em alguma prática do grupo, o que caracteriza sua relevância social em 

termos de práticas sócio-culturais. 

Segundo Jodelet (2001), as representações sociais nos reportam aos 

processos subjetivos e objetivos que em permanente tensão, constituem nossas 

vivências do cotidiano. Assim, ao nos reportamos a esses processos, nos 

                                                 
35 Organização  feminista não governamental,  atuando em Mossoró  há dez anos, com uma de suas linhas de 
atuação voltada ao combate e prevenção da violência contra a mulher. 
36 Núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre a mulher e relações de gênero do qual faço parte, criado 
em 1994.  
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aproximamos do saber prático, comumente chamado de senso comum, ou seja, 

daqueles conhecimentos que adquirimos na relação com os (as) outros(as) ao 

estabelecermos relações de sociabilidade, na tentativa de dar respostas às nossas 

necessidades sociais e, finalmente, ao nos transformarmos como sujeitos, 

simultaneamente, também transformamos a realidade na qual estamos inserido(a)s. 

Ao trabalharmos com a teoria das representações sociais tentaremos 

conhecer a visão de mundo e de si mesmos que os sujeitos constroem, 

confrontando suas experiências em torno de objetos concretos, com a totalidade do 

contexto social em que a representação social se processa, pois,  “ela é tributária da 

posição que os sujeitos ocupam na sociedade, na economia e na cultura”. (Jodelet, 

1994, p.26). 

Segundo esta autora, algumas características marcam fortemente a teoria 

das representações sociais: 

a) é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito); 

b) tem como objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de 

interpretação (conferindo-lhe significações). Estas significações resultam de uma 

atividade que faz da representação uma construção e uma expressão do sujeito. 

Esta atividade pode remeter a processos cognitivos, nos quais, o sujeito é 

considerado de um ponto de vista epistêmico, assim como a mecanismos 

intrapsíquicos (projeções fantasmáticas, investimentos identitários, motivações, etc), 

em que o sujeito é considerado de um ponto de vista psicológico. Uma das 

características que marca fortemente o estudo das representações sociais é o fato 

dela integrar na análise desses processos, a pertença e a participação social ou 

cultural do sujeito; 
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c) é uma forma de saber, ou seja, todo estudo de representação passa por 

uma análise das características ligadas ao fato de que ela é uma forma de 

conhecimento; 

d) ao denominarmos este saber de “prático” ou de senso comum, fazemos 

referência às experiências a partir das quais ele é produzido, aos contextos e 

condições em que existe e, sobretudo ao fato de que a representação serve para 

agir sobre o mundo e o outro, o que desemboca em suas funções e eficácias sociais. 

Jodelet (2001). 

Constituíram-se assim, como sujeitos de nossa pesquisa, vinte mulheres 

integrantes do grupo Mulheres em Ação, participantes das oficinas de gênero, sendo 

que destas, apenas cinco se dispuseram a ser entrevistadas, devido à dificuldade  

destas mulheres em falar sobre o tema. 

 Acrescentamos a este universo, mais cinco mulheres que denunciaram a 

violência doméstica na DEDAM e que não participam de movimento social 

organizado. 

Quanto à caracterização de nosso universo de pesquisa, vale salientar 

que todas as mulheres entrevistadas pertencem às classes populares, como 

pudemos visualizar no perfil destas mulheres, o que aponta para um olhar sobre a 

violência conjugal ,marcado pela exclusão sócio-econômica .  

Justificamos a inclusão destes dois “grupos” diferentes de mulheres, 

porque buscávamos apreender as representações sociais construídas por estes dois 

universos acerca da violência conjugal, no sentido de perceber até que ponto o 

engajamento ou não em grupos organizados, influencia/marca a representação 

social construída sobre violência  conjugal. 
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As entrevistas foram gravadas em fita cassete com o consentimento das 

entrevistadas e posteriormente transcritas, tendo uma hora e meia de duração. 

Assumimos um compromisso ético com as entrevistadas de preservarmos suas 

identidades e que seus nomes seriam substituídos por nomes fictícios. Procuramos 

sempre ouvir a versão das mulheres, norteadas pela postura da escuta ativa37 e da 

construção do livre discurso. 

Seis entrevistas, ou seja, 60% do todo, aconteceram nas residências das 

entrevistadas, por decisão delas, que consideravam um lugar em que nossa relação  

se daria de forma mais espontânea. Quatro entrevistas, entretanto, aconteceram em 

casas de amigas ou vizinhas, motivadas por receio de que os maridos ou 

companheiros das entrevistadas chegassem em casa, no momento da entrevista, o 

que implicaria em uma não espontaneidade nas suas falas. 

As residências foram visitadas, em média, três vezes, para que 

pudéssemos conhecer um pouco a realidade vivenciada pelas mulheres. 

No diário de campo, recurso sistematicamente utilizado no decorrer da 

coleta de informações, registramos o desenrolar das reuniões do grupo “Mulheres 

em Ação”, bem como os depoimentos das mulheres durante as reuniões em que 

eram discutidas a temática da violência contra a mulher,  como também em nossas 

visitas à Delegacia de Defesa e Apoio à Mulher. 

Inicialmente, tínhamos a intenção de manter um relativo distanciamento 

emocional para resguardar a apreensão e análise das informações, porém, no 

                                                 
37 É um método de pesquisa empregado particularmente com  pessoas que experimentam uma situação de grande 
tensão. Constitui-se em escutar atentamente a totalidade da mensagem dirigida pelo emissor e lhe devolver o que 
acredita ter recebido (expressando  o subentendido, verbal ou não verbal). Um dos princípios para a escuta ativa  
é ser consciente do (a) outro(a) e para isso é necessário: a) observar bem o tom de voz, a atitude , a postura, os 
gestos, olhar a expressão; b) perguntar-se o seguinte: o que diz exatamente? O que o(a) outro(a) queria me 
dizer?; c) especificar os fatos cada vez mais profundamente com expressões de escuta ativa, como por exemplo: 
Eu acho que entendo o que a senhora quer dizer... ; Tenho a impressão que a senhora quer dizer.... ; Como a 
senhora diz parece que...  etc. 
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desenrolar da pesquisa isto se mostrou inviável. De um lado, pelo fato dos dramas 

subjetivos vivenciados por cada mulher nos tocar profundamente pelo fato de 

sermos mulher e temos uma forte identidade de gênero com as nossas 

entrevistadas, dada a condição de opressão vivenciada por elas.  

Por outro lado, pudemos constatar in loco as privações sócio-econômicas, 

pelas quais passam estas mulheres e do precário sistema de coibição e prevenção à 

violência contra a mulher existente na cidade de Mossoró. Existe apenas uma 

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, funcionando de forma precária, em 

uma sala de uma delegacia distrital, o que por si já constitui um constrangimento 

para as mulheres que vão denunciar as agressões sofridas em uma delegacia 

comum. Acrescido ao fato de não possuir sede própria, a delegacia da mulher 

padece da falta de profissionais capacitados (as) para atender às mulheres, além de  

não funcionar durante o turno da noite e finais de semana, dias e horários estes que, 

segundo apontam várias pesquisas38, são os de maior incidência deste tipo de 

violência. 

 

4.5 -  ANÁLISE DOS DADOS 

As informações obtidas através das entrevistas semi-estruturadas, dos 

questionários, das oficinas de gênero e dos diários de campo foram examinadas 

através da metodologia de análise de conteúdo que, de acordo com Bardin (1979, 

p.42), se constitui num: 

Conjunto de técnicas de análise  de comunicação, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores  (quantitativos ou não) que permitem a 

                                                 
38 Consultar Diagnóstico da Violência contra a Mulher em Mossoró (1994-1997), NEM/UERN/FASSO. 
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inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 
recepção destas mensagens. 

 

 Esta técnica nos permite relacionar as estruturas semânticas 

(significantes) com as estruturas sociológicas (significados) e busca extrair sentidos 

do texto em resposta à indagação “o que o texto quer dizer”? (Orlandi, 1999, p.17). 

As informações obtidas foram tratadas através da análise temática, que 

efetiva a identificação dos núcleos de sentido e se define a partir  da “unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios 

relativos à teoria que serve de guia à leitura” (Bardin,1979, p.105). 

Os temas foram analisados através de procedimentos qualitativos, todavia 

os aspectos quantitativos também se fizeram presentes, quando as informações 

permitiram, devido à freqüência de determinados temas (repetições), nos diversos 

contextos e depoimentos, bem como  no momento em que traçamos o perfil de 

nossas entrevistadas. 

Utilizamos também o método quantitativo para efeito de padronização e 

tendência dos dados coletados, cuja apresentação  de alguns se dá em forma de 

gráfico para melhor visualização. 

Em um primeiro momento, tematizamos o processo de construção das 

relações sociais de gênero, destacando as concepções de homem e de mulher, 

família, casamento, amor, dependência econômica, financeira etc, destacando 

sentimentos, medos, sonhos, projetos de vida, experiências vivenciadas etc. 

Em seguida, destacamos as diferentes representações sociais de 

violência doméstica pelas mulheres e as formas de enfrentamento/reação a estas  

agressões. 
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A organização dos dados seguiu  uma categorização por temáticas 

transversais ao tema central no sentido de facilitar a abordagem ao tema, visto ser 

de difícil acesso. Acrescentamos a estes procedimentos, a análise dos 

dados/temáticas apreendidos nas oficinas de gênero, bem como dos desenhos 

feitos pelas mulheres durante as oficinas para representar a violência conjugal, que 

se constitui numa forma de objetivação das representações sociais (elemento 

icônico), que foi utilizado como um importante recurso, devido à dificuldade de 

verbalização que permeia tal temática. Analisamos também as explicações dadas 

aos desenhos feitos. 

No capítulo a seguir, apresentaremos o universo simbólico que permeia 

as representações sociais sobre violência conjugal construída pelas mulheres. 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

160 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 05 

 

O UNIVERSO DE SIGNIFICADOS SIMBÓLICOS QUE 

PERMEIA A VIOLÊNCIA CONJUGAL 
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Capítulo 05 

 
5. O UNIVERSO DE SIGNIFICADOS SIMBÓLICOS QUE PERMEIA A   
VIOLÊNCIA CONJUGAL 
 
 

5.1- Representações sociais sobre  homem,  mulher,   gênero, 

família e casamento 

 

 

As representações sociais, como formas de conhecimento, são 

estruturas cognitivo-afetivas que não podem ser reduzidas apenas ao seu conteúdo 

cognitivo, mas sim, devem ser entendidas, a partir do contexto que as engendra e de 

sua funcionalidade nas interações sociais do cotidiano, ou seja, elas se inserem 

mais especificamente no conhecimento do senso comum. 

 Segundo Guareschi (1994, p.20): 

 O caráter simbólico e imaginativo desses saberes traz à tona, a 
dimensão dos afetos, porque quando sujeitos sociais empenham-se 
em entender e dar sentido ao mundo, eles também o fazem com 
emoção, com sentimento e com paixão.  
 
 

A construção simbólica que encontra seu alicerce na realidade social é, 

ao mesmo tempo, um ato de conhecimento e um ato de afeto. 

Assim, as estruturas simbólicas são construídas por sujeitos históricos  

que moldam o modo de ser dos indivíduos, havendo uma relação entre a formação 

da individualidade, da subjetividade e da experiência histórica e cultural dos 

indivíduos. Essa experiência envolve sentimentos, afetos, valores, atitudes e 

comportamentos que circulam pelo imaginário e pelas representações sociais. 
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As representações sociais são em essência produtos da posição que os 

sujeitos sociais ocupam na estrutura social e têm a função de emprestar significado 

à realidade. 

Com o resgate das representações das mulheres pesquisadas sobre 

homem, mulher, gênero, casamento e família, queremos trazer à tona alguns 

elementos que podem elucidar a dominação masculina presente na relação entre os 

homens e as mulheres, expressa dentre outras formas, na violência contra a mulher. 

Assim, compreendemos que os temas supracitados permeiam o universo simbólico 

da representação social da violência doméstica. 

 
 
5.2 – Homem é aquele que não chora... 

 

Pra mim, ser homem é ter caráter, é ter moral. (Fátima) 
 
Homem pra mim, é [...], ser dependente das mulheres, pode tudo, 
manda em tudo. Não demonstrar os sentimentos, reprime os 
sentimentos dele, não vive sem a mulher, apesar de ser mais forte 
do que ela. (Helena) 

 

Podemos perceber, dentre as muitas coisas que foram ditas por nossas 

entrevistadas sobre homem, não obstante as diferentes maneiras que cada uma 

encontra para viver a sua cotidianidade, que as representações sociais construídas 

sobre ser homem, para todas essas mulheres, constitui o seu outro, ou seja tudo 

aquilo que não é atribuído às mulheres, destacando-se, principalmente, a idéia de 

dominação masculina sobre elas que é ressaltada em quase todas as falas. Ao 

homem é atribuído um significado histórico que se expressa por características 

culturalmente tidas como masculinas, tais como: não chorar, dominar as mulheres, 

ser forte, agressivo, ter liberdade, mandar, etc, presentes no habitus social e 
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cristalizado no imaginário das pessoas. Essas características podem ser 

visualizadas nas falas abaixo: 

 
O homem é aquele que tem a autoridade da casa, o poder de 
mandar, e de fazer o que lhe der na cabeça, é ter liberdade . (Ana) 
 
Pra mim o homem é aquele que não chora, é forte, agressivo, e às 
vezes violento, aquele que impõe moral, enfim é quem manda e 
desmanda. (Fátima)  
 
Ser homem é não chorar, eles na verdade não são nada, em 
qualquer canto se acha, é um ser egoísta, quer ser mais que as 
mulheres, não respeita a gente.(Elizete). 
 
 

Ressaltamos, ainda, que o homem é percebido como naturalmente 

violento, o que vai influenciar diretamente na representação social da violência 

doméstica percebida como algo natural, bem como a representação de homem 

como um ser que não tem sentimento, como ser da razão, contrapondo-se à 

representação de ser mulher como sendo um ser da emoção.  Podemos visualizar 

esta representação através do depoimento abaixo: 

Ser homem é ser agressivo, é muitas vezes ser violento, tem mais 
poder que as mulheres, é quem manda em tudo, tem liberdade total, 
é autoritário, isso é o normal na sociedade.(Cludiana)  
 

No âmbito das representações das mulheres entrevistadas, a autoridade 

do homem é considerada quase que, por unanimidade, como algo natural. 

Podemos constatar, ainda, na fala de nossas entrevistadas, a existência 

de duas representações sobre homem: o homem do dia-a-dia e o homem do 

pensamento. Este último incorpora dimensões valorativas, é sempre um ideal 

pretendido, seria a esfera do deveria ser. Percebe-se claramente isso através dos 

depoimentos que ressaltam atributos como ser bom pai, companheiro, respeitar às 

mulheres, ser um bom marido, ter caráter, ter moral etc, muito embora estes, na 
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relação com elas não tenham tais características.  A representação do homem  

como bom pai  e bom marido é ilustrada nos depoimentos de Bernadete e Germana: 

Não é só vestir calça, é ter responsabilidade, ouvir a sua família, ser 
um bom pai, um bom marido, um bom filho. É entender os outros, é 
ser amigável, compreensivo, é ser um pouco mulher. (Bernadete). 
 

Homem pra mim, é ser um bom marido, um bom companheiro. Eles 
são covardes, acham que são os donos do mundo. São violentos. 
(Germana) 
 

A representação de homem que predomina nas falas das mulheres é o de 

dominador, ou seja, aquele que tem poder sobre as mulheres, exercido através da 

autoridade, do poder de mando e da violência.  

Conforme Bourdieu (1995, p.137):  

A dominação masculina está suficientemente assegurada para 
precisar de justificação [...]. Essa visão dominante da divisão sexual 
manifesta-se nos discursos, mas também nas práticas e nos objetos 
técnicos. Se está na ordem das coisas para fazer referência ao que 
é normal e natural a ponto de ser inevitável é porque igualmente 
está presente em estado objetivado, no mundo social e em estado 
incorporado no habitus, funcionando como um princípio universal de 
visão e divisão, como um sistema de categorias de percepção, de 
pensamento e de ação.  
 
 

O monopólio e o domínio das mulheres pelos homens perpassam o 

universo cultural de todas as sociedades e civilizações, independentemente da 

condição de classe, mas sendo acentuada por esta condição. 

Outro aspecto a ressaltar é que todo poder comporta uma dimensão 

simbólica, ou seja, obtém dos (as) próprios (as) dominados(as) uma forma de 

adesão, mesmo que de forma inconsciente fruto de uma decisão não deliberada, 

consciente e esclarecida, mas de uma submissão imediata pré-reflexiva de corpos 

socializados. Em outras palavras, os (as) dominados(as)  incorporam esquemas de 

pensamento impensados, os quais reforçam a construção de relações de poder do 
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ponto de vista daqueles que aí afirmam a sua dominação, deixando-as parecer 

como algo naturais. 

Aí reside talvez, a explicação daquilo que os estudos de gênero vêm 

chamando a atenção, ou seja, que a dominação feminina não assume via de regra, 

formas eficientes de rupturas e resistências devido à ideologia patriarcal que 

fetichiza a dominação masculina sobre a vida das mulheres. 

Bourdieu, em suas reflexões sobre a dominação masculina, ressalta 

dimensão simbólica do poder, afirmando que o mesmo deve obter dos(as) 

dominados(as) um comportamento de adesão que não parte de uma decisão 

deliberada conscientemente, mas de uma introjeção de valores perpetuados 

socialmente pela família, pela escola, etc. 

Enfim, a violência simbólica, que se constitui numa dimensão de toda 

dominação, além de fazer parte da essência da dominação masculina, é impossível 

de ser pensada sem fazer intervir os modos de ser e viver e sem colocar, 

concomitantemente, o problema das condições sociais das quais o homem é produto 

e que são, em última instância, fruto de uma sociedade machista e patriarcal.  

Saffioti (1992), ressalta que a relação dominação-exploração não presume 

o total esmagamento da personagem que figura no pólo de dominada-explorada. Ao 

contrário, integra essa relação de maneira constitutiva a necessidade de 

preservação da figura subalterna. Sua subalternidade, contudo, não significa 

ausência absoluta de poder. Com efeito, nos dois pólos da relação existe poder, 

ainda que em doses desiguais. Não se trata de uma hierarquia, mas de uma 

contradição. Em todas as sociedades conhecidas, as mulheres detêm parcelas de 

poder que lhes permitem colocar em xeque a supremacia masculina e, assim, cavar 

espaços nos interstícios da folocracia.   
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Assim, sob a égide da concepção foucaultiana de poder, vale salientar que 

o poder não se estrutura de forma rígida na forma de opressor e oprimido, mas como 

diferenças estratégicas, em que ora um, ora outro, pode estar em posição de 

comando nas relações sociais.   

 

5.3-   Ser mulher é antes de tudo ser mãe... 

 

Os dados obtidos na pesquisa são bastante sugestivos no tocante às 

representações sociais construídas sobre mulher, apresentando elementos que 

estão de acordo com os vários estudos sobre esta temática, que é a tradicional 

associação do ser mulher à maternidade. Podemos perceber nitidamente nas falas, 

a vinculação entre as concepções  de mulher e de mãe, o que nos leva à suposição 

da existência de um ponto comum que unifica a representação mãe-mulher, que vai 

além das diversas experiências vivenciadas pelas mulheres.  

Vejamos os depoimentos que se seguem sobre as representações de 

mulher: 

É ser mãe, é ser uma boa dona de casa, boa mãe, esposa. (Ivana) 

 
É ser mãe. É muito difícil ser mulher nos dias de hoje. É ser objeto 
dos homens. Sofrimento, muitas decepções. É um ser fraco, 
indefesa. Provocam a violência. (Germana). 
 
É uma coisa muito boa. É ser mãe. As mulheres hoje em dia são 
mais que os homens. Faz tudo pelos homens. Ser carinhosa. 
(Elizete) 
 

Ser mulher é antes de tudo ser mãe, pois só um filho faz a mulher 
ser verdadeiramente mulher. É ter menos poder que o homem.É não 
ser compreendida pelo parceiro. É fazer projeto de família. 
(Bernadete) 
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Os depoimentos acima demonstram claramente que a maternidade 

permanece como a base fundante das representações de mulher. Vale salientar 

ainda, que nem mesmo as transformações que ocorreram nas últimas décadas, na 

sociedade e na vida das mulheres, foram capazes de transformar a associação da 

mulher à maternidade.  

Para Santos (2001: p.270): “As representações sociais que vinculam 

mulher e maternidade constituem um exemplo da expressão dessa rede de 

significados calcadas em convicções naturalizantes”. 

 A naturalização dos papéis atribuídos às mulheres tornou invisível a 

regulação de seus desejos, de sua vida, enfim, a violência simbólica de que elas são 

vítimas, ocultando, assim, as relações de poder que se estabelecem no interior da 

sociedade. As mulheres foram, na sua maioria, alijadas dos postos-chaves de 

comando e controle social, orientando-se para o desenvolvimento de sutis 

mecanismos de domínio afetivo que elas passam a exercer dentro da família. A 

subordinação da mãe às necessidades de casa, dos (as) filhos (as) e do parceiro 

aparece como “tendência instintiva da mulher”, como um “dever ser”, moralidade 

esta conhecida como altruísmo materno.Tal postura implica no desprezo do próprio 

desejo frente ao desejo dos outros e a aceitação de um lugar secundário na 

distribuição de recursos e benefícios grupais, ou seja, implica a aceitação da 

invisibilidade pessoal ao preço da sacralização da função materna. 

A demarcação dos papéis atribuídos às mulheres em razão de 

concepções “naturalistas” e “essencialistas” de sua condição de gênero desconhece 

o caráter de construção social de que este se reveste.Tal caráter de construção 

social não é facilmente identificado porque é legitimado por discursos científicos e 

filosóficos tradicionais, bem como por discursos políticos e religiosos hegemônicos. 
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Além da associação do ser mulher à maternidade, outras representações 

também se vinculam aos tradicionais estereótipos atribuídos ao gênero feminino 

como paciente, sensível, fraca, indefesa, abnegada, dócil, discriminada, esposa e 

dona de casa. Os depoimentos que se seguem explicitam estas representações: 

 

Ser mulher é ser desvalorizada. É ser mais frágil fisicamente, é ter 
uma certa sensibilidade para entender os problemas dos homens, é 
não poder dizer o que pensa.(Claudiana). 
 
 
Ser mulher é não vir em primeiro lugar. Não é só a questão de ser 
diferente do homem. Saber ser mulher, saber se comportar como 
mulher, é ser submissa, ser uma boa dona de casa e 
esposa.(Helena) 
 
Precisa de um companheiro homem  com ela, geralmente ela é mais 
sensível, mais emotiva e tem mais paciência para agüentar as 
safadezas dele. (Ana) 
 

 

Podemos observar, nos depoimentos acima, a representação do ser 

mulher, como algo que precisa do outro para se definir, seja dos (as) filhos (as) ou 

dos companheiros, ou seja,  a mulher é vista como um ser para o outro e não para 

si, como um ser incompleto, que não se define de forma autônoma. Esta 

representação traz enormes prejuízos para as mulheres, pois reforça a sua não 

autonomia e conseqüentemente a sua falta de liberdade. Desta forma, as mulheres 

estão sempre associadas a outrem, seja aos maridos, companheiros, seja através 

da identificação mulher-mãe.  

A idéia da identificação da mulher à maternidade e ao conseqüente 

devotamento das mães aos (as) filhos (as) como algo naturalizado socialmente, já 

era objeto de preocupação dos teóricos do século XVIII e, principalmente, do século 
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XIX, em grande parte, desenvolvendo idéias de Rousseau39 que não tardaram a 

acrescentar uma nova função: a educação. 

A maternidade, assim, não consiste, para a mulher, em apenas cuidar 

fisicamente de seus (suas) filhos(as). Ela consiste também e, sobretudo, em educá-

lo (as). O depoimento de Bernadete é ilustrativo desta perspectiva: 

Mãe também é aquela que tem que se preocupar com a educação 
dos filhos, por aquilo que eles vão aprender de bom e de ruim que é  
para a vida toda, as opiniões, o jeito de ser.  
 

A mãe passa, então a ser considerada a mentora por excelência, a 

primeira educadora de seus (as) filhos (as). Ela passa a trabalhar junto com a escola 

que desponta, uma escola que representará, na maioria das vezes, um instrumento 

de perpetuação da educação diferenciada entre os gêneros. 

A educação, que regra geral, fica a cargo das mães, traz 

concomitantemente um controle desta sobre os (as) filhos (as), resultando em uma 

dupla implicação. Por um lado dá à mulher um tipo de poder que não é visível  e não 

lhe traz prestígio social e foi durante muitos anos um dos espaços onde as mulheres 

articularam a sua resistência e sua influência sobre o mundo público. Por outro, vai 

ser através de sua função como educadora dos (as) filhos(as) que a mulher vai 

sofrer uma das mais fortes pressões, interna e externa, para se manter confinada no 

espaço doméstico. 

Uma vez que a influência da mãe era considerada absolutamente 

determinante, o destino dos (as) filhos (as) passou a depender quase que 

inteiramente de sua boa ou má atuação.  

                                                 
39 Em sua obra “O Emílio”, publicada originalmente em 1762, afirma: “Do cuidado das mulheres depende a 
primeira educação dos homens; das mulheres dependem ainda os seus costumes. Assim, educar os homens 
quando são jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los e consolá-los, eis os deveres das mulheres em 
todos os tempos”. 
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Em decorrência desta “naturalização” das funções femininas, passou a ser 

demarcada uma série de características femininas (como por exemplo, dedicação, 

docilidade, sensibilidade, fragilidade), quase todas elas vinculadas àquelas 

características culturalmente atribuídas a uma “boa mãe”, levando a identificar 

feminilidade e maternidade. A definição destas características caminhou 

paralelamente a uma massiva discriminação das mulheres. Isto porque a partir 

delas, foram negadas às mulheres todas aquelas capacidades socialmente 

valorizadas e que garantem a primazia dos homens à vida pública. 

Vale ressaltar, também, os depoimentos que fazem referência às 

condições de discriminação  em que vivem as mulheres. 

 
Ser mulher tem muitas complicações. Ser presa, ser objeto sexual. É     
ser limitada. É ser humilhada, é melhor ser homem. (Fátima) 

 
Ser mulher é ser reprimida, presa em casa, é ter pouca liberdade. 
Ser mulher é principalmente não fazer o que os homens fazem, é 
não ter os mesmos direitos que os homens.(Helena) 
 

A “identidade feminina”, longe de ser natural, é, antes, construída a partir 

de um discurso social que visa a atender e se adequar às necessidades e mitos de 

uma sociedade determinada em um momento histórico específico. Tais discursos 

têm desempenhado um papel importante na construção da subjetividade das 

mulheres e, conseqüentemente, tem servido para mantê-las na posição de 

subordinação em que há muito se encontram. 

É nosso ponto de vista que toda identidade, seja ela de raça, cor ou sexo, 

é sempre algo construído. Como assinala Ortiz (1985), é uma construção operada 

por agentes históricos que dissolvem as heterogeneidades, as diferenças, a 

univocidade de um discurso ideológico totalizador. Tal discurso tem quase sempre, 
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por função, a transformação do diferente em inferior, uma das questões centrais de 

toda organização social que necessita sustentar sistemas de apropriação  desigual. 

Deste modo, “fragilidade”, “intuição”, “docilidade”, “sensibilidade”, por 

exemplo, “qualidades” atribuídas às mulheres, passam a integrar um todo mais 

amplo que define a identidade feminina. Passam, assim, a ser tomadas como parte 

integrante da “natureza” feminina e, como tal, adquirem um caráter imutável, à 

maneira de uma essência. 

Ressaltamos, ainda, as falas de Diana e Janaína que explicitam  a 

concepção do “ser mulher”, apresentando elementos de emancipação feminina, 

como a autonomia,  embora as mesmas ressaltem também que a realidade é 

diferente  do que elas pensam, do que elas desejam que seja real. 

 
Ser mulher é saber lutar pelos seus direitos. É saber respeitar. É 
saber se dar respeito quando lhe dirige alguma coisa indecente. 
(Diana) 

 

É ser uma pessoa bem pra frente, é não ser submissa, é ter 
autonomia sobre sua própria vida, mas na realidade não se tem 
direito a nada, a sociedade tem que caminhar muito para que as 
mulheres tenham vez. (Janaína) 
 

Os depoimentos de Diana e Janaína, ao se referirem à mulher como 

sujeito de direitos que deve ter autonomia sobre sua vida e ao fazerem uma análise 

crítica sobre a realidade vivida pelas mulheres, trazem novos elementos que se 

configuram  num re-significar das concepções essencialistas e naturalizantes que, 

tradicionalmente, se referenciam na maternidade como a essência do ser mulher, 

bem como nos estereótipos de gênero atribuídos às mulheres, de modo que estas 

passam a questionar a desigualdade entre os gêneros.     

Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que as mudanças ocorridas 

nas condições sociais e culturais que afetam diretamente as mulheres são 
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acompanhadas por mudanças nas representações sociais, muito embora os 

processos de mudança variem de um segmento a outro. 

 
5.4 – “Parece que a própria natureza fez homem e mulher 
diferente”- Relações sociais de gênero  
 
 

 
 
Parece que a própria natureza fez homem e mulher diferente, há 
entre eles muita briga e confusão, o homem sempre trai, é sempre 
galinha, isso é super normal. As mulheres ficam sempre em casa, 
enquanto eles ganham o mundo. A mulher para um homem é a sua 
base, eles dependem dela e elas agüentam muita coisa, fazem de 
tudo para ficar casadas. (Ana)  

 
 
O depoimento de Ana reforça os estereótipos sociais atribuídos a 

homens e mulheres, como algo natural, portanto, não construído socialmente. Esta 

representação se contrapõe à noção de gênero.  

 
Entre os homens e as mulheres ocorrem muitas agressões, 
violências  e desentendimentos. Os homens são muito egoístas, 
pois só pensam neles, não querem saber de resolver os problemas 
de casa, ainda mais se este problema for com os filhos, eles só 
querem saber das coisas boas de casa, na hora que a coisa pega, 
digo assim, as dificuldades, eles geralmente caem fora. O pior é que 
dependemos deles, pois muitas vezes é como diz o ditado, ruim com 
ele, pior sem ele. É por isso que as mulheres mantêm o casamento 
a qualquer custo. (Bernadete) 

 

No depoimento de Bernadete ela ressalta a violência contra a mulher, 

como algo intrínseco à relação de conjugalidade e como expressão da desigualdade 

de gênero. Ao final de sua fala, Bernadete ressalta a dependência  das mulheres em 

relação aos seus maridos, apontada por ela como a causa da manutenção dos 

casamentos.  

Os homens querem ter muito valor. Eu acho que as mulheres valem 
mais que a maioria dos homens, pois hoje em dia as mulheres 
fazem tudo o que os homens fazem, as diferenças são poucas. Eu 
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sei que homem e mulher são diferentes, mas nenhum é mais 
importante que o outro no valor, isso é muito ultrapassado. Mas no 
casamento ou assim vivendo junto, as coisas são complicadas, pois 
os homens tratam as mulheres como objeto, como assim, uma 
coisa, agridem elas, não deixam elas saírem, eles querem sempre 
ter liberdade total, são infiéis, enfim, há muito desrespeito por parte 
dos homens com as mulheres. (Claudiana) 

 
O papel de homem é trabalhar, é ter responsabilidade de ser pai e 
marido e acima de tudo não deixar a família passar necessidade.Já 
nós mulheres, temos que ser pacientes, eu acredito que ela deva 
ser boa mãe acima de tudo e boa esposa, é claro, pelo menos 
deveria ser . Numa casa, a opinião que vale é a do homem, ele dar 
a opinião final, se for uma coisa que não possa esperar, digo assim, 
algo mais grave, nós dizemos, mas temos que falar para o homem 
da casa. A mulher é educada, sabe se dá valor, mas tem umas 
também que não valem nada, agem igual aos homens, não se dão  
valor. A mulher precisa ficar no lugar de mulher. (Diana)  
 
 

Assumimos, neste estudo, o entendimento da categoria gênero como uma 

construção social das relações entre homens e mulheres e como um dos campos 

onde a hierarquia e o poder se manifestam e se articulam.  Por esta categoria ser 

relacional, só podemos entender o comportamento feminino e masculino 

relacionando-os. 

 O reconhecimento da situação de dominação masculina sobre as 

mulheres, na nossa sociedade, não significa aceitar a opressão feminina e excluir a 

presença de variações e reações capazes de subverter essa dominação. 

Concordamos com  Foucault quando afirma que onde há poder, há focos de 

resistência e que o poder das mulheres é algo que se expressa em um dos pólos da 

relação de dominação, embora em níveis reconhecidamente desiguais. O 

movimento feminista se constitui como a maior expressão de resistência e luta das 

mulheres por autonomia e direitos iguais. 

 Após explicitarmos, ao longo deste trabalho, nossa compreensão acerca 

da categoria gênero, passaremos a uma tentativa de interpretação das noções de 

gênero, diluídas nas narrativas das mulheres. 
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Com origem no reconhecimento de que os perfis de comportamento 

feminino e masculino se constroem social, culturalmente e historicamente, é 

imprescindível ressaltarmos a natureza e o conteúdo de classe embutidos nas 

representações sociais de gênero das entrevistadas. 

Pelo menos duas dimensões do comportamento social contemporâneo 

mais gerais  e importantes para a compreensão das questões de gênero precisam 

ser examinadas, bem como suas influências sobre as classes populares no 

transcorrer deste trabalho. O primeiro se refere ao movimento de afirmação da 

individualidade, enquanto que o outro se refere às conseqüências do processo de 

reestruturação produtiva. 

É fato que, na contemporaneidade, muitas das transformações que se 

deram, na esfera da família, relacionam-se com a perda do sentido da tradição. 

Assim, como afirma Sarti (1995, p.43): 

 
O amor, o casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, vividos 
a partir de papéis pré-estabelecidos passam a ser concebidos como 
parte de um projeto em que a individualidade conta decisivamente e 
adquire cada vez maior importância social. 

 

Essa afirmação da individualidade, que incorpora o sentido das mudanças 

ocorridas na sociedade, tem fortes implicações nas relações familiares. Agora, como 

diz a autora, as pessoas querem aprender, a um só tempo, “a serem sós e a serem 

juntas”. A grande questão posta, no momento atual, é compatibilizar a 

individualidade e a reciprocidade familiares. 

As mulheres das classes populares parecem estar ainda longe de se 

desligarem de seus ideais fundados no princípio da reciprocidade e da hierarquia. 

Pelo menos é o que se pôde perceber na maneira de ser das mulheres pesquisadas. 

Não que estas estejam imunes às influências da macro-realidade social, mas, 
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sobretudo, porque suas atenções ainda se direcionam, essencial e prioritariamente, 

para os dilemas da sobrevivência.  

No que diz respeito às influências do processo de reestruturação 

produtiva, este  penetra profundamente nas classes populares, principalmente, pela 

via da mudança no papel produtivo das mulheres. 

A precarização do trabalho, presente nas formas de trabalho parcial, 

subcontratado, “terceirizado”, informal, conforme analisa Antunes (1995, p. 44), 

como fenômeno globalizado, vem ampliando, cada vez mais, os índices de miséria e 

pobreza das classes populares. 

O aumento considerável da participação feminina na população 

economicamente ativa, apesar de ficar restrita a trabalhos com menores 

remunerações e, por isso, mesmo, menos atingidos pela recessão e pelo 

desemprego, além da progressiva ampliação do número de mulheres chefes de 

família40, são, de fato, dois grandes indicadores da atualidade a influenciarem as 

alterações dos padrões hierárquicos nas relações de gênero.  

Essa mudança no papel produtivo das mulheres, entretanto, não tem sido 

capaz de superar ou mesmo reduzir as oposições de gênero entre as mulheres 

estudadas.  A prevalência do masculino não se limita à sua condição de provedor, 

vai mais além e reflete uma representação social de gênero que identifica o homem 

como a figura de autoridade. Isto, certamente, se constitui num valor que serve à 

estruturação das práticas sociais que reforçam a dominação masculina. 

Elas demarcam, pragmaticamente, o lugar do homem e o lugar da mulher. 

O homem é para trabalhar fora, garantir a sobrevivência, já a mulher é para respeitar 

                                                 
40 Segundo dados do IBGE, a partir dos anos 1980, vem crescendo, demasiadamente o número de mulheres 
chefes de família. Em 1981 e 1985, essa proporção era de 16,9% e 18,2%, em 1990, ela foi de 20,3% em 1995, 
de 22,9% e mais recentemente, em 2000, de 24,9%. 
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e cuidar do marido, dos (as) filhos (as) e da casa. Admitem, contudo, que uma 

família pode viver sem pai, não obstante a função de provedor seja ressaltada, bem 

como os prejuízos daí decorrentes. Sem a mãe, não, a família, padece, se 

desestrutura e se desencontra. As mães, para a maioria das entrevistadas, têm um 

valor especial, cuidam melhor, orientam melhor, são mais compreensivas, têm mais 

paciência e são responsáveis pela educação e formação dos(as) filhos(as) e a 

manutenção do equilíbrio afetivo da casa. Suas experiências nos permitem concluir 

por essa compreensão. Os homens são importantes como provedores da família e 

necessários à sua preservação, pois, institucionalmente, são seus representantes. 

As mulheres asseguram o núcleo doméstico através da relação com os (as) filhos 

(as). 

Desta forma, o poder das mulheres, que na maioria das vezes se restringe 

ao ambiente doméstico da família, tende a ocorrer de modo difuso e enviesado, 

manifestando-se nos intervalos das disputas domésticas e desviando-se dos 

confrontos diretos. No que diz respeito à autoridade materna, esta difere da maneira 

como é exercida pela esposa, pois a tarefa socializadora da mãe vai mais além,   

mediada que é, ao mesmo tempo, pela autoridade e pela afetividade. Da mesma 

forma que a autoridade masculina, a afetividade materna é vista como algo 

constitutiva da “natureza feminina”, uma vez que o elo entre mãe e filhos(as) é 

possibilitado, naturalmente, pela via da reprodução biológica.  

As relações de gen,ero sob o olhar de nossas entrevistadas, são 

representadas por relações de dominação masculina, sendo reiteradas pelos 

tradicionais papéis de gênero atribuídos a homens e mulheres, em que as mulheres 

por mais dominadas que sejam, sempre exercem uma sutil resistência, nem sempre 

percebida, variando muito as suas estratégias. 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

177 

As relações sociais de gênero são representadas pelas entrevistadas 

como: conflito, violência, relação de poder e relação de valores desiguais. Ocorre, 

portanto, uma naturalização das relações entre homens e mulheres como se esta 

fosse expressa numa “guerra entre os sexos”, sempre associado ao conflito, à 

divergência, culminando com a violência, devido, entre outros fatores, a 

desigualdades entre os gêneros presentes na sociedade. 

Quando pensamos sobre as relações cotidianas entre homens e mulheres, 

seja na esfera doméstica ou nas relações do mundo do trabalho, constatamos que o 

conceito clássico de poder, emanando do Estado para a sociedade, centrado na 

figura do soberano ou de uma classe e cujo exercício obedece a rígidas normas de 

hierarquia entre classes, torna-se incipiente, pois não se presta a responder às 

questões colocadas. 

Desta forma, entende-se como mais adequada a definição de poder 

elaborada por Foucault uma vez que este conceito permite a análise do fenômeno 

da violência contra a mulher, quer no nível micro ou macro. Como os espaços de 

poder da mulher se inscrevem muito mais no plano micro que no plano macro, o 

conceito formulado por este pensador  adequa-se  mais aos propósitos deste 

estudo. 

Segundo a definição de poder em Foucault, para se compreender este 

fenômeno não se pode: 

[...] tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os 
outros, de uma classe sobre as outras [...]  não é algo que se possa 
dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e 
aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser 
analisado como algo que  circula, ou melhor, como algo que só  
funciona em cadeia [...]. Nas suas malhas os indivíduos não só 
circulam mas estão  sempre em posição de exercer esse poder e de 
sofrer sua ação, mas nunca são alvos inertes e consentidos de 
poder, são sempre centros de transmissão. (Foucault, 1979, p. 183). 
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O poder, entendido desta maneira, não se estrutura como hierarquias 

rígidas em que há dominantes e dominados, oposições baseadas em diferenças de 

sexo, cor ou classes sociais, mas como assimetrias numa situação estratégica em 

que ora um, ora outro, pode se encontrar em situação de dominante ou dominado, 

em múltiplas relações. 

 

5.5- “Todo mundo na vida se casa ou quer se casar”- 
Representações sociais sobre casamento  

 
 
Todo mundo pensa em se casar, principalmente nós mulheres, 
queremos ser felizes e encontrar o nosso príncipe encantado. 
Quando a gente se casa a gente ver que não é bem assim, tem as 
brigas, as agressões, eu mesma sofro muito, tenho que agüentar 
muita coisa, inclusive  agressões, assim de bater , de empurrar, mas 
eu vou levando. (Ana) 
 

Ana, em seu depoimento, ressalta que o casamento é um desejo de 

todos(as), porém enfatiza que este desejo é mais forte nas mulheres, demonstrando 

um olhar que as discrimina. Explicitou também a frustração do casamento, que, de 

um sonho de todos(as), passa a se revelar como um pesadelo permeado pela 

violência.  

 
Pra um casamento de verdade, muito bom, agora pro casamento na 
qualidade do meu [...]. Meu casamento é muito triste, eu venho 
sofrendo várias agressões dentro do meu casamento. Meu marido é 
tão ruim, é, meu marido tem outra e agora ela ta grávida, é a maior 
“cachorrada”. Ave Maria, eu me sinto uma pessoa horrível... horrível 
mesmo... Eu tinha uma idéia de casamento antes de eu me casar. 
Um marido muito bom, imaginava um marido pra cuidar de mim, 
coisa que eu não via quando era pequena em casa, então eu queria 
pra mim quando crescesse, mas deu tudo errado.(Claudiana) 
 
 
Casamento pra mim é família é assim, ,é uma coisa que faz parte da 
vida de toda pessoa, é uma conseqüência da vida, todo mundo se 
casa mesmo que não seja de papel passado,  além de dá um 
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sustento assim a gente, é família, é compreensão, é amparo, é amor 
essas coisas assim. (Diana)  
 
 
 
Casamento mesmo, o casamento é uma coisa muito boa e bonita 
pra quem tem sorte, é o sonho de quase todo mundo, infelizmente 
eu não tenho essa sorte. Sou casada há 11 anos e não acho o 
casamento um bom negócio. (Fátima) 
 
 
Na minha vida foi um fracasso, eu me casei com 16 anos não deu 
certo, é tive seis, sete filhos é só trabalho, trabalho, trabalho, sou eu 
que tenho que cuidar dos meus filhos sozinha, é muita, muita, muita 
ruindade de homem safado viu, que gosta de bebedeira, eu não tive 
sorte, eu tenho sofrido muito, ele me desrespeita e até já me agrediu 
algumas vezes. Eu não amo mais ele. (Germana) 

 

Antes de eu conviver, pensava assim, que o casamento era uma 
coisa muito importante na vida de uma mulher, que um dia quando 
eu me casasse, né! Seria o homem ideal da minha vida, que quando 
eu adoecesse ele estaria do meu lado, quando eu engravidasse ele 
iria comigo, ia cuidar dos meninos junto comigo, não ia me trair 
nunca, nunca ia me bater, foi totalmente ao contrário, encontrei tudo 
ao contrário do que eu acabei de dizer, tudo ao contrário. Encontrei 
“peia”, encontrei traição, bebida, pois ele bebe muito, enfim, não 
encontrei um companheiro para doença, pra alegria, não, ele vive 
pra si e eu que me vire sozinha.  (Helena) 

 

 
O casamento, na representação da maioria das entrevistadas, é algo que 

compõe a ordem natural das coisas e uma decorrência do processo de 

desenvolvimento da vida. O casamento é salientado como um acontecimento 

importante na vida, sobretudo porque pressupõe a formação de uma família. É 

associado ao desejo de sentimentos como amor, união, companheirismo, respeito, 

compreensão e desejo de felicidade. É encarado como uma necessidade natural do 

homem e da mulher de viverem juntos. As entrevistadas a preocupação quanto ao 

tipo de casamento, se contratual ou não, o mais importante é o sentimento de 

comunhão de interesses.  
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O casamento moderno, seja ele de “papel passado” ou não, fundamenta-

se na concepção de amor romântico, modelo de relação afetiva que considera ser o 

amor para sempre. Este modelo, tal como lembra Giddens (1993), se configura 

como um modelo que pressupõe uma divisão sexual de afetos e emoções, cabendo 

à mulher o papel de manter afetivamente o casamento, mesmo que esta não esteja 

feliz, como pudemos observar no depoimento em que uma de nossas entrevistadas 

afirma:  

[...] eu faço de tudo para manter meu casamento, se quebra as 
peças eu remendo de novo. 
 
 

O casamento, de maneira geral, é representado pelas entrevistadas como 

algo associado à traição, desrespeito (dimensão real do casamento), mas também 

como suporte para a mulher, como algo inerente aos sonhos das pessoas, ou seja, 

como algo natural (casamento ideal). 

Apesar das mulheres não admitirem o sentimento de amor, nas relações 

marcadas pela violência, elas constroem uma imagem do ser amado a partir do perfil 

e da projeção criada por elas do “príncipe  encantado” e não do “homem selvagem”, 

que as atacam com suas ferramentas, domínio e exploração, força, poder e 

violência, no seu corpo e na sua alma. Buscam, dessa forma, uma justificativa pela 

falta de amor na relação, a partir das suas ações, da sua própria existência, se 

penalizando e reafirmando, muitas vezes, o ditado popular: “ruim com ele, pior sem 

ele”. 

A concepção de amor, presente nestas relações, é a do amor romântico, 

em que as relações devem ter como base o cuidado, a sustentação, a fidelidade, a 

compreensão, pressupondo, assim, a eternidade do vínculo.  Esse amor constitui o 

ideal, a perfeição, o não erótico num relacionamento conjugal, apresentando uma 
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ligação da mulher com o romance, a partir da criação do lar, da invenção da 

maternidade, perpassando, assim, uma história do “príncipe encantado”, construindo 

a idealização do homem perfeito.  

                 O amor romântico tende a ser associado ao casamento e à maternidade, 

concebendo o matrimônio “para sempre”, mesmo que infeliz, sendo sustentado pela 

divisão do trabalho entre os sexos, como exemplificam os depoimentos de algumas 

de nossas entrevistadas. Esse amor visa à junção de duas almas em uma só, ou 

seja, que um dos envolvidos passe a se anular em função do outro (papel este 

quase sempre relegado à mulher), esperando ser correspondido, havendo o desejo 

da exclusividade, vinculado ao desejo de posse, domínio e privação sobre o outro, o 

que torna as mulheres mais vulneráveis à prática da violência. A idealização 

configura-se como o elemento chave do amor romântico, no qual cada ser espera ter 

todas as suas necessidades pessoais satisfeitas pelo outro, projetando no 

companheiro(a), integridade, fidelidade e proteção, esperando dessa relação, a 

solução de todos os problemas sendo o convívio amoroso, portanto, uma das formas 

de diminuir o desamparo. 

Do processo de fragmentação das representações de amor romântico, 

surge o amor confluente, o qual rompe a teoria do “amor para sempre”, 

compreendendo que os relacionamentos só perduram até quando os(as) 

parceiros(as) estiverem dispostos um ao outro, obtendo compensações que 

justifiquem a continuidade desse relacionamento. Esse tipo de amor é livre, não 

aceita cobranças, pressões ou qualquer elemento que sufoque a relação, rompe a 

idéia de amor eterno, como também a idéia de que a mulher  busca o amor e o 

homem a realização do desejo sexual. A partir do amor confluente, as mulheres 

passam a controlar seu próprio desejo, sem se sentirem culpadas, nem 
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envergonhadas por sentirem prazer, tornando mais difícil a submissão das mulheres, 

submissão esta, construída a partir do que o homem lhe impõe, até porque o prazer 

feminino sempre foi questionado e rotulado pela idéia que as mulheres tinham sobre 

o ato sexual, revestido de pudor, utilizado apenas para a procriação.  

Um número expressivo de entrevistadas representa o casamento de forma 

bastante negativa, expressando o sofrimento vivenciado em suas experiências, 

como falta de respeito, traição, falta de companheirismo, sentimentos de solidão e 

violência doméstica.                    

Percebem também o casamento como um fracasso, uma infelicidade, 

divergindo, substancialmente, de suas representações no plano idealizado por elas 

antes de vivenciarem as experiências no casamento, como podemos constatar, 

nitidamente, no depoimento abaixo: 

 
No começo do casamento eu pensava que casamento era uma 
coisa muito boa, sabe? eu achava que traria felicidade. Eu pensava, 
mas eu fui pensando e fui vivendo, fui vivendo tanto que hoje eu sou 
casada faz 26 anos vai fazer 27, aí eu pensando que casamento era 
muito bom, de fato que é bom, casamento é bom quando a gente 
arranja um marido que entenda a gente, que não só vê ele, mas vê 
a gente também, o meu foi bom pouco tempo, um ano e pouco foi 
bom; mas eu vivo pelejando se quebra as peças eu remendo de 
novo, vamos vivendo, vivendo e, assim, hoje, eu vou vivendo mas 
casamento não é bom pra todos não, tem uns que é bom e outros 
não são, o meu por exemplo é um fiasco. (Bernadete) 
 

Muitas mulheres preferem conviver com um companheiro violento, com 

um cotidiano marcado por agressões físicas, verbais e psicológicas a viverem 

sozinhas. O medo da solidão, da perda é profundamente forte, pois foi construída 

historicamente, a concepção que a mulher deve ser mãe, mulher, esposa, 

companheira e guardiã dos valores morais e religiosos da família e da sociedade, 
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assumindo, assim, a identidade de um ser puro, frágil, desprotegido, incompleto que 

precisa do amparo masculino. 

Foram bastante freqüentes as referências ao problema da violência 

doméstica, seja nos relatos, quando estas falam do casamento, de suas famílias etc. 

seja ao contarem as experiências vivenciadas no dia a dia, ressaltando suas 

tristezas, frustrações e sofrimentos. 

Pudemos constatar, empiricamente, nos contatos estabelecidos com as 

entrevistadas, as marcas da violência no corpo destas, bem como através de suas 

expressões de tristeza, baixa estima e impotência, expressos através do choro, na 

explicitação de que sofrem de depressão, dores de cabeça constantes, insônia, falta 

de apetite, e no fato de permanecerem na relação com os maridos e companheiros, 

apesar de não estarem felizes.  

O casamento, nas relações violentas, representa o vínculo em que o 

domínio é exercido. Está a serviço do sistema patriarcal, pois, neste, a mulher está 

sob o controle do homem, mas para isso é necessário que haja uma aceitação por 

parte da mulher, baseada na ideologia que envolve a figura da esposa e a 

valorização de seu papel. Desta forma, não é a mulher, na condição de sujeito que é 

valorizada, mas seu papel de esposa que lhe dá uma imagem positiva e que se 

estabelece como um meio eficaz de controle. 

O casamento passa, então, a ser extremamente valorizado, como algo 

natural, tornando-se o meio e o fim de realização para a mulher. Para o homem, 

dentro de uma mentalidade patriarcal, o casamento significa a conquista e a posse 

daquilo que parecia impossível de ser domado. 
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A partir dessa compreensão, o casamento passa a ser considerado como 

um projeto de vida em comum a longo prazo, desestabilizado pelos modos 

inadequados de agir de seus maridos: beber, ser mulherengo, praticar violência, etc. 

Percebemos que, no tocante às representações sobre casamento, vários 

fatores se inter-relacionam. As dificuldades inerentes à sua condição de exclusão e 

pobreza, as dificuldades de romperem a relação com seus casamentos/parcerias os 

quais não lhes trazem felicidade, a instabilidade nas relações amorosas, a 

dificuldade de contar com o parceiro na criação dos (as) filhos (as) e as relações de 

violência doméstica são, dentre outros, os principais entraves presentes na dinâmica 

familiar das entrevistadas.  

Assim, as relações conjugais, marcadas pela violência, encontram, na 

maioria das vezes, na passividade e altruísmo das mulheres, seus elementos de 

sustentação. Parece existir uma espécie de cumplicidade que, em última instância, 

destrói a razão do seu amor pelo outro e, ao mesmo tempo, produz, a partir de 

novos sentimentos, como o medo, a necessidade de sobrevivência, a reelaboração 

desse amor, agora não mais como atitude de troca e solidariedade, mas de sacrifício 

e dor. 

 

5.6- Família é união, é a base da vida ...  

 

Família é para se união, é para confortar a gente, mas é muito difícil 
a gente ver isso hoje em dia, ocorre hoje muita briga, de pais com 
filhos, de marido e mulher, acho que não era para ser assim. (Ana)   
 
 
Família, há o que eu penso sobre a família é uma coisa muito boa o 
que eu penso sobre a família. Pra quem tem uma família unida né, 
não gosto muito de falar em família porque sou meio farta de família 
assim, não de todos, sabe! Mas de outros que eu presumo que eu 
gosto muito eu sou meia discriminada. Também acho que família é 
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muito entendimento, união é a coisa mais importante numa família, a 
união que se a pessoa tendo união numa família, eu acho que tem 
tudo. (Bernadete) 
 
Pra mim família é uma coisa muito importante, que devia ser muito 
unida, mas até hoje não vi isso na minha não. (Claudiana) 
 
“Família é tudo, tudo que uma pessoa pode ter, assim, na vida é, eu 
acho que se eu não respeitasse a minha família, eu não seria a 
pessoa que eu sou hoje, se não fosse meus pais, minha mãe, meus 
irmãos, se eu não tivesse uma boa família me dando conselho, me 
orientando, acho que a família é a base de tudo na vida de uma 
pessoa”.  (Diana) 
 
“Família é uma coisa muito importante para mim, é a base da vida”.  
(Elizete) 
 
A família assim pai, mãe é muito importante, é tudo na vida da 
pessoa, tem que ser primeiro lugar Deus, segundo sua família. 
Filhos também, é muito importante acredito que é uma coisa muito 
boa, mas  infelizmente eu não tenho filhos. (Fátima) 
 
Eu penso que família era pra ser algo de bom, de união. Pra mim 
meus filhos representa tudo né, porque por sinal minha filha foi 
quem já salvou minha vida por três vezes. Eu agradeço primeiro a 
Deus tá viva e a ela de faca, tesoura e tiro, foi ela que me salvou. 
(Germana) 

 

No tocante às representações sociais sobre família, construídas pelas 

entrevistadas, não obstante as diferentes maneiras que cada uma encontra para 

expressar suas idéias e sentimentos, todas essas mulheres concebem família não 

somente como uma expressão da afetividade, mas também um valor preponderante 

e uma referência básica na construção de seus universos simbólicos. Família, para 

elas, é representada como união, felicidade e harmonia, aparecendo também a 

representação de família  monoparental, ou seja, constituída pela mãe e filhos (as). 

 

Família pra mim. Agora faço que nem... é o alicerce de tudo, 
né!Uma família bem estruturada, ave Maria! Eu, eu pronto, eu como 
mãe não me considero a mãe maravilha, porque eu não dou tanto 
carinho o quanto meus filhos merecem né! Eu penso assim, que 
eles mereciam mais, só que por conta do que eu passo com o pai 
deles em casa, isso aí me, me prende a dar carinho a eles. Muitas 
vezes eu me peguei pensando assim. Eu dou carinho a ele, que não 
merece e deixo de dar carinho aos meus filhos que é quem mais 
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precisa. Magôo meus filhos por causa do pai, quer dizer que eu 
deixo de pensar neles, pra pensar nele. Que a maioria das vezes é 
assim, dentro de casa, sempre ele e eles (filhos) ficam lá em baixo. 
É muito difícil eu colocar eles em primeiro lugar. Coloco sim! Na 
questão da discussão, que se for pra discutir nós dois, por causa 
deles dois, eu não deixo de pensar neles dois pra pensar nele. De 
jeito nenhum, primeiro lugar meus filhos. A minha família não é 
maravilha, a minha aqui dentro de casa, porque eu não posso contar 
com ele, eu sou sozinha pra tudo, menos pra trabalhar e botar 
dentro de casa, porque eu não tenho emprego mas pra educar, ir 
deixar no colégio, pra ir buscar, pra explicar o que é certo e errado, 
isso fica nas minhas costas[...]. (Helena).  

 

É comum na fala de nossas entrevistadas a afirmação de que: “família é a 

base de tudo”. Suas representações se referenciam em duas famílias: a família real 

(a do dia- a- dia) e a família idealizada, ou seja, a família de pensamento, do desejo, 

dos sonhos.  O depoimento de Helena, ressalta o lado ambíguo da família que, 

contraditoriamente, ao fato de ser o alicerce da vida é também o local das tristezas, 

da solidão e da sobrecarga de trabalho para a mulher.  

 
É muito complicado, pois depois que a gente tem filhos. Tem que 
ser uma boa mãe pra seus filhos, uma boa esposa, família é tudo, é  
fundamental na vida de uma pessoa.  (Ivana) 
 
 
É tudo, é eu vejo assim, quando tentei fazer família não deu certo,   
o meu casamento foi um fracasso, mas eu acho que se eu tivesse 
oportunidade eu casaria de novo e tentaria ser uma pessoa feliz, 
constituir minha família. (Janaína)   
 
 

Para as mulheres entrevistadas, a representação de família parece se 

estruturar nos padrões de autoridade patriarcal, cujo traço principal é a primazia do 

homem sobre a mulher, do pai sobre os filhos. Coerente com esse modelo patriarcal, 

tudo que é do mundo privado, do lar deve ser assumido pela mulher, e tudo que se 

refere à esfera pública é atribuído ao homem. Em síntese, o homem deverá ser o 

provedor e a mulher a dona de casa, “a rainha do lar”. 
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No plano das representações, a legitimidade da autoridade do chefe de 

família é considerada como algo natural, assim como também o eram as qualidades 

e os atributos tidos como femininos e masculinos. 

Outro aspecto a salientar é que, no jogo das relações de força, entre os 

gêneros, mesmo a autoridade doméstica, no caso, a mulher, está subordinada aos 

ditames dos maridos/companheiros. Mesmo o “pequeno poder”, exercido pela 

esposa, revela-se à sombra das decisões do companheiro, pois estas ao agirem de 

forma autônoma, temem a reação dos maridos, quando desafiados ou contrariados 

em sua autoridade e domínio.  

Percebe-se aí, uma nítida dicotomia entre o modo de pensar e viver a 

família. As entrevistadas ressaltam a família que muitos consideram como a ideal, 

mas enfatizam que esta idealização é quase impossível de ser realizada dentro da 

situação vivida. Pensam, tendo como parâmetro, o modelo reproduzido pela 

ideologia dominante e vivem a família que lhes foi possível construir num universo 

de privações próprio da condição de exclusão social em que vivem. Segundo 

Osterne, (2001, p.86): 

Em primeiro lugar, a família pensada é havida também como 
construção do vivido, não como algo meramente dado especulativo 
no âmbito do pensamento. É ideológica como construção que 
incorpora as contradições existentes em seu interior e fora dele. Em 
segundo lugar, se o fato ideológico é construído socialmente, 
pressupõe que, na sociedade, sejam investigadas as formulações e 
articulações dos padrões de comportamento e mentalidade [...]. 
 

 As representações de nossas entrevistadas sobre família parecem estar 

em consonância com a vasta produção sobre esta temática, em que a família exerce 

um relevante papel para a manutenção da ordem social, na reprodução biológica e  

como componente das relações sociais.  
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A representação social de família aponta para a prevalência de um sentido 

relacional, hierárquico, de mundo, que se expressa, em grande parte, no alto nível 

de valoração de seu modelo familiar.  Vale salientar, que a família, entre as classes 

populares, via de regra, estrutura-se como grupo hierárquico mais próximo do 

padrão de autoridade patriarcal, cujo princípio básico é a primazia do homem sobre 

a mulher, dos pais sobre os (as) filhos (as) e dos(as) mais velhos(as) sobre os(as) 

mais novos(as). Nesse sentido, o núcleo doméstico organiza-se, tendo como 

referência a tradicional divisão sexual, na qual o homem é o provedor e a mulher a 

dona-de-casa. 

Para Osterne (2001), embora esse modelo hierárquico se baseie na 

autoridade masculina, as mulheres não são, de todo, privadas de autoridade. O que 

ocorre aí é uma espécie de divisão complementar de autoridade, em que o homem é 

o “chefe de família” e a mulher é a “chefe da casa”. Essa ordenação pressupõe uma 

hierarquia na qual o homem, por deter uma autoridade em nível mais elevado e 

menos imediato, detém, em conseqüência, a autoridade familiar em última instância, 

muitas vezes, tomando por base a violência. 

Nas famílias onde existe a violência, existe uma forte adesão aos modelos 

dominantes de gênero ou estereótipos de gênero e estrutura de poder hierárquica. 

A família, no seu papel de agente socializador de homens e mulheres, 

nem sempre se apresenta como uma instituição que propicia relações saudáveis 

entre os seus membros, ao contrário, se constitui num locus privilegiado da 

violência. Os(as) filhos(as)de mulheres agredidas participam como vítimas diretas ou 

testemunhas da violência. Sofrer violência física, emocional ou sexual é um risco 

constante para filhos e filhas dessas mulheres. 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

189 

No capítulo seguinte, enfocaremos as representações sociais sobre 

violência conjugal; os fatores que contribuem para a prática desta violência; os 

argumentos que justificam a permanência das mulheres nas relações violentas, bem 

como as reações e enfrentamentos à violência. 
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 Capítulo 06 
 
 
VIOLÊNCIA  CONJUGAL: MODOS DE VER, SENTIR E REAGIR 
 
 
6.1 – “Violência é ele caluniar a gente” – Representações sociais 
sobre violência conjugal. 
 

 

 
 
 
Expressão icônica41: representação social da violência contra a mulher.  
Desenho  em oficina: representa um homem agredindo sua esposa.  

 
 

Podemos observar, no desenho acima, a violência contra a mulher, 

expressa de duas formas:  física e  verbal, em que o homem segura uma 

tesoura para agredir a mulher. O ciclo da violência doméstica se encontra 

                                                 
41 Refere-se à imagem. Utilizamos o recurso do desenho como técnica  de coleta de dados devido ao fato de que 
para as mulheres, na maioria das vezes, era mais fácil desenhar do que falar sobre o tema.   
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representado através de duas fases: acumulação da tensão, expressa na 

violência verbal e a fase da explosão da tensão, expressa na violência física.  

 

 
 A violência contra a mulher é covardia, é covardia porque muitos 
não têm coragem de enfrentar um homem de verdade e se vinga na 
mulher porque sabe que a mulher é um ser fraco, é indefeso, porque 
são poucas as mulheres que têm coragem de enfrentar o que 
enfrentei de bala, faca,  que nem você vê o meu corpo, você vê é 
todo eu sou toda marcada e furada de faca, aqui na perna eu tenho 
quatro ponto, toda furada, toda furada de faca e minha filha a outra 
vez que ele veio pra me matar de tesoura a minha filha  ficou toda 
ronxada com um corte, toda ronxada  pra salvar minha vida porque 
eu tava na máquina ele deu de garra de um tesoura de 10 
polegadas essa tesoura veio pra cá essa tesoura veio e a minha 
tava tomando café e sacudiu a xícara caiu assim em cima dele foi 
quando ele escorregou no cimento e caiu, mas também caiu e se 
levantou com a tesoura cravada e a minha filha ficou lutando com 
ele uma menina pouca  contra um monstro com 90 e tantos quilos, 
lutando com ele enquanto eu pulei a janela e o muro foi onde ficou 
tudo desse jeito minha costa aqui eu fui pra o ITEP e tudo correndo 
sangue eu tive que pular pra não morrer e faça conta o tamanho do 
meu desespero vendo minha filha lutando com um cafajeste desse 
com uma tesoura de 10 polegadas fora as facas da cozinha que 
tinha na cozinha e ele podia pegar, faça conta o tamanho do meu 
desespero.(Germana) 

 

É caluniar a gente, é quando eles incriminam a gente sem a gente 
ter feito o que eles dizem, que chegam até a bater e maltratar como 
eu sofri, me bateu, me machucou então isso aí, a desculpa é porque 
estava bêbado e isso aí é pra quem quer fazer mesmo é, já era 
acostumado fazer com outras.(Ivana) 

 

A representação social de violência contra a mulher não é uma 

representação emancipada, mas relaciona-se com várias outras representações, 

como por exemplo a representação sobre família, casamento, homem, mulher, etc. 

Assim,  está inserida em uma rede de representações sociais. 

A violência, tal como contada nas narrativas de nossas entrevistadas, 

revela uma íntima articulação com as construções sociais e simbólicas do masculino 

e do feminino. Como construções históricas que são, os gêneros não são 
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eternizados, nem a-historicizados. Contudo, não há como não perceber o profundo 

enraizamento no que se concerne à construção simbólica masculina, em torno do 

desafio da virilidade e do controle das mulheres. 

Não são poucos os conflitos domésticos e amorosos, nos quais as 

agressões verbais são recíprocas e igualmente fortes e graves entre homens e 

mulheres, mas o exercício da violência física, quer seja direcionada como disciplinar 

ou como demonstração de poder patriarcal, parece ser “atributo preferencial 

masculino”, em que os homicídios constituem o ponto final de uma escalada de 

violências  emocionais e físicas. 

A maior parte dos estudos sobre violência doméstica têm se detido nos 

tipos de violência sofridas arrolados nos BO’s das delegacias. Nestes, além de 

lesões corporais, destacam outras formas de agressão  como ameaça, estupro, 

maus tratos, atentado violento ao pudor, cárcere privado, homicídios, agressões 

verbais e outros. No entanto, em estudos com caráter mais qualitativos realizados  

com as inúmeras mulheres vitimas de violência doméstica, outros dados vêm à tona, 

apontando para a dificuldade de explicações mais totalizantes do fenômeno da 

violência conjugal. 

Nos depoimentos das entrevistadas, estas se queixavam muito de outros 

tipos de agressões, como por exemplo o silêncio prolongado e a falta de 

comunicação do marido/companheiro, o que nos leva a crer que a violência contra a 

mulher passa a ser representada para além da violência física, ou seja, aquela que 

deixa marcas visíveis no corpo da mulher. Vejamos o depoimento a seguir: 

Existe muitas maneiras de violência contra a mulher, existe a que a 
pessoa bate, existe a oral né, que é através das palavras que às 
vezes, é a que dói mais, é aquela que magoa que deixa você muito 
e muitos tempos guardando aquele sentimento que às vezes até 
nem acaba é, assim, existe também aquela violência é, que a gente, 
eu não sei definir esse tipo de violência assim que, às vezes, a 
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pessoa não chega, assim a bater nem a, não sei nem explicar, 
assim porque eu já presenciei assim é aquele desprezo, sabe? 
Assim sabe, tipo desprezo, um casal ele vive numa casa, ele faz 
uma coisa errada e a mulher vai reclamar, fazer alguma coisa ele 
passa é dez dias sem falar, sem dá explicação, sem, se sai não diz 
pra onde vai, eu acho que também é um tipo de violência contra a 
companheira, que é uma falta de respeito, é uma violência contra 
uma pessoa.(Diana) 
 
 

Outra forma de representar a violência contra a mulher é percebê-la 

enquanto violência psicológica, expressa, dentre outras formas, no isolamento que 

as mulheres sofrem, pois elas são, muitas vezes, proibidas de fazer amizades, 

ficando confinadas ao lar, sentindo-se sozinhas e tristes.  

O depoimento de Ana expressa esse tipo de violência, bem como o 

desenho feito na oficina de gênero. 

 
Eu não tenho amizades, ele não quer que eu converse com as 
pessoas, diz que as minhas amigas não prestam e que dão mau 
exemplo para mim, eu me sinto só, sem ninguém, ele me afasta das 
pessoas, até da minha família ele me afasta, pois sempre trata mal 
eles.(Ana) 
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                         Fonte: Desenho em oficina: uma mulher isolada de seus amigos e familiares. 
 

O desenho acima expressa a solidão e o isolamento aos quais estão 

submetidas as mulheres em situação de violência. O agressor, ao isolar a mulher de 

sua família e dos (as) amigos, cria um ambiente ideal para a prática da violência 

conjugal. 

As entrevistadas queixaram-se também da destruição de móveis, objetos 

de estimação e roupas, atos percebidos como violência física, como se os objetos 

fossem a extensão do próprio corpo. O depoimento de Elizete é ilustrativo desta 

representação: 

 

É ele matar ela, é... pra mim uma violência é ele maltratar ela, 
porque eu acho que uma mulher não pode ser maltratada, uma 
mulher tem que sentir muito carinho, carinho é a mulher que pode 
fazer tudo, um homem não faz tudo por uma mulher. Quer dizer que 
só ele faz amor com ela, isso é tudo pra mulher, não é! O carinho é 
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a coisa mais bonita, mais importante que existe entre em um casal, 
tem deles que não chega a bater propriamente na mulher, mas 
quebra e espatifa aquelas coisas que ela gosta e até mesmo as 
coisas da casa e isso eu acho que também é violência .(Elizete) 
 
 

A violência física também foi representada através de um desenho feito 

em oficina. 

 

 

 

Fonte: Desenho feito em oficina. 

 

O desenho acima expressa, de forma clara, a violência física contra a 

mulher, no qual o agressor utiliza uma faca para agredir sua esposa. Demonstra, 

também, o sofrimento da mulher, através de sua expressão de tristeza, 

representada, no desenho, pelas lágrimas no rosto da mulher. A autora do desenho 

explicitou, em sua fala, que o desenho da pessoa pequena, logo abaixo da mulher, 

representa o filho que observa tudo e que também está sujeito à violência. 
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As  entrevistadas ainda representaram, como atos de violência, a 

existência real ou fictícia de amantes na vida dos maridos, a doença dos nervos, 

depressão, tristeza, dores de cabeça frutos da tensão conjugal. 

A respeito desta representação sobre violência, cabe ressaltar que são 

inúmeras as conseqüências da violência doméstica para a saúde física e mental das 

mulheres, de modo que esta deve ser entendida como um problema de saúde 

pública, pois as mulheres, submetidas a situações crônicas de violência, 

desenvolvem transtornos psicológicos, apresentando quadros de depressão, 

angústia, insônia, dores de cabeça etc.  

Os depoimentos a seguir ilustram esta representação: 

 A violência contra a mulher pra mim, é assim, a gente vai pra um 
canto o marido diz que você não foi, comigo, eu vou pra reunião no 
Centro da Mulher né, aí o marido diz: você não foi pra o Centro da 
Mulher não, não sei quem passou por mim e viu você não sei por 
onde, porque geralmente a gente vai pra reunião no Centro da 
Mulher mas às vezes acontece outra coisa, tem uma passeata 
inventa outra coisa né, a gente tem que sair dali né, seguir pra onde 
forem aí eu acho que isso é porque não acredita na mulher, a gente 
fala uma coisa aí não acredita no que a gente fala fica duvidando 
achando que é outras coisas aí é onde tá o descontrole 
sabe.(Bernadete) 
 
 
Para mim, não tem coisa mais violenta do que a gente viver com 
medo, levando ameaças quase que todo dia, é levantarem falso da 
gente, e ainda por cima, o cara é que tem vários rabos de saia e a 
gente não pode dizer nada [...]. Vivo assim, eu tenho depressão, não 
tenho vontade de comer, isso sem falar nas dores de cabeça que 
sempre tenho .(Janaina). 
 

 

Uma das entrevistadas afirmou que violência é o homem ver a mulher 

como objeto sexual, desvalorizando, assim, outras qualidades das mulheres, o que, 

segundo ela, se configura numa agressão para com as mulheres, o que também se 

constitui em violência psicológica e discriminação.  Vejamos o depoimento a seguir: 
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 Pra mim a maior violência contra a mulher é o homem só enxergar 
ela como objeto sexual, pra mim isso aí também é uma violência 
contra a mulher, porque ela não foi feita só pra isso, ela é muito 
mais do que isso. (Fátima) 
 
 

A violência também é representada como “montruosidade”. Para Helena, a 

violência não deveria existir, pois o homem e a mulher dependem um do outro para 

viver, o que vem a reforçar a idéia de casamento e de complementaridade entre os 

gêneros. 

É uma coisa que não deveria existir, porque o homem não vive sem 
a mulher, eles acham que vivem. Como a mulher ela, ela não vive 
sem o homem, mas eu creio que a dependência do homem pela 
mulher seja maior. Ele não deveria bater, isso não deveria existir, 
isso era pra ser uma coisa apagada esse nome violência, não era 
pra existir, uma mulher era pra ser tratada com flores, com carinho, 
mas não é assim, eu acho a violência uma monstruosidade. 
(Helena) 

 

Em linhas gerias a violência é representada pelas entrevistadas como 

covardia, monstruosidade, ser vista somente como objeto sexual, discriminação, 

destruição de objetos pessoais, desprezo, indiferença, calúnia, acusação de ter 

amantes. 

A violência também é representada através das conseqüências para a 

saúde das mulheres do stress do dia a dia fruto das relações violentas, destacando-

se a violência emocional  como aquela que perpassa todas as outras formas de 

violência. 

Acreditamos que estas representações trazem sinais de avanço na 

compreensão da violência, pois esta categoria passa a ser compreendida para além 

da violência física. No entanto, apesar de ser ampla a compreensão acerca da 

violência, pois ultrapassa a violência física, podemos observar que as 

reações/enfrentamentos ainda se encontram restritas à violência física, pois as 
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mulheres que foram à delegacia, na maioria dos casos, denunciaram somente as 

violências físicas. Concomitante a este fato, está a falta de punição legal para os 

casos de violência psicológica e emocional.   

Pudemos constatar, através dos depoimentos das entrevistadas, que  a 

violência emocional predomina nas representações sociais das mulheres sobre 

violência, o que contradiz as ações de enfrentamento que se reduzem às violências 

físicas.  

O ciclo da violência doméstica que se constitui nas três fases, já 

explicitadas, neste trabalho, pode ser claramente identificado nas diversas 

representações sociais sobre violência conjugal, expresso prioritariamente na 

violência emocional ou psicológica (fase de acumulação da tensão), se estendendo 

para as violências físicas (praticadas contra a mulher ou pela destruição de objetos 

pessoais), bem como no difícil rompimento com este ciclo devido à fase de 

reconciliação ou lua-de-mel.  

Vale salientar que a violência emocional ou simbólica é extremamente 

difícil de ser combatida. Em contextos nos quais os embates, travados no campo da 

violência de gênero, permitiram a diminuição substantiva dos níveis de tolerância 

social em relação a esta forma de violência, como é o caso da França, a violência 

emocional, vivida em âmbito doméstico, tem aumentado em dimensões 

proporcionalmente superiores à física.   

Reafirmamos a idéia já trabalhada por nós de que a violência emocional 

perpassa todas as formas de violência contra a mulher, porque destrói sua auto-

estima, diminuindo as possibilidades de reação e enfrentamento à violência. 

Constatamos também, através dos vários depoimentos, que a 

representação social da maioria das vítimas situa-se na matriz dominante de gênero, 
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isto é, da obediência ao macho. Ou seja, pelo menos perante seu homem, encarnam 

a lógica patriarcal de gênero, não tendo parâmetros para discernir seus atributos  e 

os de seu companheiro. Tendem, via de regra, a diminuir suas próprias qualidades, 

a se auto desvalorizarem, exaltando as qualidades do companheiro. É freqüente que 

digam que seus maridos as espancam quando estão bêbados, mas que são 

excelentes pessoas quando estão sóbrios, o que coloca a violência como algo que 

vem de fora, isentando os seus autores.  

Falar de violência contra a mulher significa falar de violências que se 

desenrolam no plano das relações sociais, isto é, aquele tipo de conflito que permeia 

as relações interpessoais, cotidianas, independente de qualquer relação de seus 

agentes com o Estado e as suas instituições. Por outro lado, implica também em 

considerar essas relações como relações de poder que contêm não apenas um fator 

hierarquizante, mas uma possibilidade de sujeição.  

 

 6.2- “Elas tentam sair, mas não saem” - A manutenção das 
relações violentas  
 

 Há uma série de fatores que fazem as mulheres permanecerem por tanto 

tempo nas relações violentas. Em suas falas, as mulheres apresentam vários 

argumentos que justificam sua permanência em situações de violência.  

Entre os argumentos está o fato de que, apesar de tudo, ainda gostam 

dele; está o medo das ameaças que sofrem quando menciona o desejo de se 

separarem do marido/companheiro; está a falta de uma qualificação profissional que 

lhes garanta os meios de subsistência (dependência econômica), pois muitas 

mulheres abandonam o trabalho e os estudos por exigências do parceiro e ficam 

sem autonomia econômica; a falta de moradia e o fato de não contarem com o apoio 
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da família (resultante de um distanciamento/isolamento físico ou psicológico), 

constituem também argumentos para permanecerem em situações de violência;  o 

comportamento controlador e ciumento do marido, cerceando-lhe sua vida social; 

e/ou a vergonha de expor suas dificuldades para a família e os(as) amigos(as), faz 

com que a mulher vá se afastando e perdendo os seus laços familiares e sociais. 

Além disso há, o fato de se sentirem mais respeitadas socialmente tendo um homem 

do lado (mesmo que este homem se constitua numa figura meramente decorativa). 

Não podemos deixar de destacar o argumento mais forte: os filhos e filhas. A 

perspectiva da dificuldade em sustentá-los(as), ou mesmo educá-los(as) 

sozinhos(as), o que, na realidade, já fazem na maioria dos casos, desencoraja-as. 

Diante da falta de perspectivas mais favoráveis e da falta de confiança em si 

mesmas, muitas delas voltam para casa e continuam sofrendo agressões. 

Outro fator que leva à permanência das mulheres, por tanto tempo, nas 

relações de violência é a falta de ajuda profissional, pois são poucos os serviços 

para encaminhamento (casas-abrigo, centros de atendimento para apoio 

psicossocial e jurídico). Além disso, os profissionais, muitas vezes, sentem-se 

impotentes para orientar a mulher, pois não foram capacitados(as) para intervir na 

problemática da violência contra a mulher. 

É bastante conhecido o fato de que, em algumas DEAMs, os recursos 

humanos são insuficientes (precários, destreinados ou desinteressados), em relação 

ao entendimento da dimensão cultural e do significado simbólico dos conflitos 

interpessoais. Sabe-se que os registros dos BO’s ainda carecem de informações 

básicas e que lhes falta a padronização,  requerida para comparar a criminalidade 

nos diversos municípios e estados brasileiros. 
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Refletindo sobre as delegacias, Bandeira (2002) ressalta que as DEAMs, 

com todas as suas deficiências e limitações, não podem ser vistas de maneira 

simplificada por meio de uma postura dicotômica que aponte somente dois 

caminhos: mantê-las, a todo custo, ou eliminá-las do cenário institucional. As DEAMs 

cumprem um papel fundamental na ritualística jurídico-legal, na captação de dados 

e, principalmente, no retorno do investimento político que beneficiou concretamente 

muitas mulheres e, simbolicamente, todas. 

Pudemos constatar, neste estudo, que as mulheres ao vivenciarem 

relações de violência com seus companheiros, dificilmente, conseguem sair 

sozinhas destas relações, necessitando de um apoio externo para se fortalecerem e 

romperem com o ciclo da violência doméstica que as envolve cotidianamente e que 

as vitimam. Sentimentos como medo e impotência para viver sozinha permeiam a 

vida das mulheres vítimas de violência, tornando difícil para elas a ruptura de tal 

ciclo. 

Os depoimentos abaixo ilustram estes argumentos: 

 
 
É difícil se separar do marido, em alguns casos ela nem depende 
dele, mas tem os filhos, ele tem medo de não conseguir criar os 
filhos sozinha, sem pai, tem também o medo de enfrentar o barco 
sozinha, eu digo, os problemas, as dificuldades, e aí fica agüenta 
sapos e lagartos.(Ana)  
   
 

Na fala de Ana, ela deixa claro que o motivo pelo qual as mulheres não 

se separam de seus maridos e companheiros extrapola a questão da dependência 

financeira. O medo de enfrentar a vida sozinha, de criar os(as) filhos(as) sem a 

presença do pai têm um peso considerável na manutenção de relações violentas. 
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Elas tentam sair, mas não sai, umas com medo de morrer porque é 
viu, é perigoso. Já fui jurada, se lhe pegar em tal canto eu lhe mato, 
se eu lhe vê na rua tal eu lhe mato aí a gente fica naquilo porque 
quando a gente não tem filho, a gente tem que ter mais força, sabe 
de enfrentar as coisas, mas quando a gente tem filho pode ser 
grande, pode ser pequeno, porque não tem tamanho nem data, toda 
vida é uns meninos aí a gente fica pensando na desgraça de 
acontecer  uma desgraça né aí vai prejudicar os restos dos meus 
filhos tendo né porque comigo mesmo, o que o meu mesmo  já disse 
mãe se acontecer alguma coisa com a mãe,  não vai sair só um 
caixão não aí pronto, aí pronto são no mínimo três, eu tenho medo 
de alguma desgraça acontecer aí lá vai prejudicar meus filhos 
tudinho, ficar tudo desgraçado, eu não vou fazer? Botar uma corda 
no pescoço, eu já tentei me matar uma vez, mas aí eu não faço isso 
não também fiquei livre do mundo inteiro, completamente, mais aí o 
meu menino, a menina descobriu aí disse pra o outro veio lá em 
casa deu muito conselho a mim, disse que eu não fizesse isso não, 
porque se eu fizesse o negócio não ia ficar bom não, ia acabar tudo 
aí muitas vezes a mulher sofre por causa disso porque é com medo 
de desgraça, umas é dos maridos outras é dos pais né, que os pais 
né, com medo dos pais ir pra cadeia, com medo de fazer alguma 
miséria né, fazer alguma tragédia com a gente, dentro da casa dos 
pais da gente, aí os pais não quer ver isso, mete o pau e mete o 
cacete ou qualquer outra coisa aí pronto aí é onde está a desgraça, 
às vezes a gente passa muitas coisas por causa disso. (Bernadete) 
 

 

O depoimento de Bernadete retrata a dificuldade em romper a violência 

conjugal, expressa no medo de morrer e deixar os(as) filho(as) a mercê do agressor, 

bem como o receio de que seus pais possam cometer algum ato de violência para 

se vingar do agressor. A entrevistada ressaltou também o desespero em que vive e 

que já pensou em se suicidar (já tentou se matar mais uma vez), pois assim 

romperia definitivamente a violência sofrida. 

Muitas dizem que vivem com os maridos por causa dos filhos, 
esperando o filho crescer... mas eu acredito que quando a mulher 
passa por isso não é por causa dos filhos que elas ficam em casa 
não, acho quem elas sentem alguma coisa por ele ainda. Sente 
pena, alguma coisa. Eu mesmo, tenho pra mim que filho não obriga 
ninguém a viver com ninguém não. Que hoje em dia tá muito difícil 
emprego, mas qualquer pessoa cria seus filhos sem precisar tá 
apanhando, levando abuso de homem. Só é querer trabalhar que 
cria seus filhos.(Claudiana) 
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Claudiana afirma que as mulheres continuam a viver com os agressores 

porque têm algum sentimento por ele e não por causa da dependência financeira. A 

grande maioria das estudiosas que trabalham com a temática da violência têm 

observado esta aparente contradição no comportamento das mulheres vítimas, uma 

vez que predomina a justificativa de que a dependência econômica da mulher é o 

que lhe prende numa relação afetiva violenta.  Também nos perguntamos sobre isso 

enquanto realizamos um levantamento de dados da delegacia. Achamos 

interessante este dado porque, às vezes, pensamos que a mulher não se separa do 

marido porque o mesmo é provedor da casa, no entanto perguntamos: mas e nos 

casos em que a mulher assume financeiramente as responsabilidades do lar? Por 

que elas não os deixam, se arcam com as despesas do lar e ainda são 

constantemente espancadas? 

Pesquisas realizadas por nós na Delegacia de Defesa da Mulher de 

Mossoró42 nos mostram a amplitude do fenômeno da violência e nos ajudam a 

duvidar deste tipo de explicação “economicista”, levando-nos a ampliar nossas 

interpretações no campo da complexidade das relações afetivo-conjugais, no final do 

século XX no Brasil. O casamento moderno, seja ele de “papel passado” ou não, 

fundamenta-se naquilo que vários(as) autores(as) denominam de concepção de 

amor romântico, o qual se constitui num modelo de relação afetiva que considera 

que o amor é eterno.  

 
Ah! eu não sei, francamente eu não sei, eu acho que é medo, (...) a 
mulher viver isso é o medo, porque eu acredito que não é amor. Eu 
acredito que não seja amor porque eu não acredito nessa da pessoa  
machucar, gritar, dizer as coisas e a pessoa continuar amando, 
amando, amando, que amor é esse? Que nunca acaba eu acho 
assim que é mais medo. (Diana) 
 

                                                 
42 Consultar  “Diagnóstico da violência contra a mulher em Mossoró (1993-1997)”.  
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Porque ela não presta. Porque se ela, se ela olhasse pra ela, e visse 
que ela tem valor, ela saía disso bem ligeirinho. Porque no meu 
problema, eu fui mais pra mim, que eu vi que eu tinha valor, vi que 
eu podia, eu podia arrumar um homem bom, podia não, eu posso 
arrumar um homem bom, eu posso viver minha vida, eu posso ser 
feliz. Porque? Essa que vive na relação de violência não pode vir 
como eu vim aqui (delegacia) dá parte dele e querer viver uma vida 
nova. (Elizete) 
 
Olhe, pra mim uma mulher que apanha do marido, ele num... não vá 
dizer que é, que ela morre de amor por ele não, por que eu acredito 
que como tem dito: a ingratidão vai perdendo a afeição. Eu acredito 
que no que você é espancada, uma pessoa que você dá amor, só 
dá carinho, você recebe espancamento não tem mais condições de 
você sentir amor, um amor por aquela pessoa, aquele amor 
verdadeiro, eu acredito que ela..., também não vou discriminar, aí 
fulana, você vive com seu marido, por que você não deixa? Mulher 
você não sei o que... Não, cada uma sabe do seu motivo, sabe onde 
o sapato aperta, sabe o porque? Às vezes se prende por um filho, 
às vezes é porque a família não dá apoio e às vezes ela não se 
acha em condição até, como é que se diz, assim, emocional de 
enfrentar aquela situação, mas eu acredito que aquelas que tenha, 
que saia, que vá em frente, porque mulher não nasceu pra ser 
espancada não. (Fátima)  
 

O depoimento de Fátima retrata claramente o desejo de manutenção da 

família apesar desta não se sentir feliz no relacionamento em que vive. Ela afirma 

que não ama mais o seu companheiro, que as violências sofridas acabam a afeição, 

mas que mantém o relacionamento por causa dos filhos, por falta de apoio da família 

e por não ter condições emocionais de se separar. 

 A manutenção da família é algo muito significativo na  permanência das 

mulheres nas situações de violência, ou seja, a família se constitui num valor muito 

importante para as mulheres e isso as impede de romper o ciclo da violência ou 

mesmo de enfrentá-la de maneira mais eficaz. 

Uma das entrevistadas afirmou que as mulheres continuam vivendo com 

os seus agressores por “serem sem vergonha”, ou porque “gostam de apanhar”, o 

que demonstra a não compreensão do ambíguo comportamento das mulheres, 

quanto à saída e ao retorno às relações de violência.  
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De besta, porque não sabe procurar ajuda, agora tem mulher 
também que a justiça às vezes faz, faz, dá apoio, tudo mais, mas 
elas são sem vergonha que volta pra os maridos sabendo que vai 
apanhar, sabendo, eu mesmo vejo muitas, muitas e muitas,eu acho 
que é um pouco de sem vergonhice porque quem faz uma vez ele 
sempre vai fazer, acho que só pode gostar de apanhar. (Germana) 

 

Na maioria dos casos, as mulheres que sofrem situações crônicas de 

violência não conseguem sair dela por uma série de razões emocionais, sociais, 

econômicas, etc. Além disso, a mulher que sofre violência experimenta sentimentos 

de culpa e vergonha pelo que ocorre, e isso a impede de pedir ajuda. Porém, vale 

ressaltar que, em nenhum caso, experimenta prazer na situação de violência, ao 

contrário, os sentimentos mais comuns são o medo, a impotência e a debilidade. 

 

Eu tenho duas opiniões. Eu tenho a minha e penso na dos outros. 
Eu acho assim... que eu sei que tem mulheres que vivem em 
situação pior que a minha, com certeza tem, eu creio que se ela 
ainda assujeita a esse tipo de coisa, ou é por um amor que ela  
sente muito grande, porque às vezes prende a mulher a um homem. 
Aí é fácil você que estar de fora dizer assim. Mulher, você convive 
com ele de sem vergonha que você é, você é mais cachorra que ele, 
porque você apanha e ainda convive com ele. Você não sabe do 
sentimento daquela pessoa, você não sabe o que ela passa, é fácil 
você dizer, você só sabe o que ela tá sentindo se passar situação 
igual. Eu não desejo isso pra ninguém. A minha opinião, da minha 
pessoa, eu ainda... ta faz oito dias que ele saiu de casa, não posso 
dizer se eu vou voltar ou se eu vou ficar separada dele de uma vez, 
porque a gente já voltou tantas vezes, que eu não digo mais nada, 
fico calada. Às vezes eu digo assim. Volto por causa de meus filhos 
e pra não ter que ir buscar comer na casa de mamãe. Que bom ou 
ruim ele bota comer dentro de casa. Aí o povo diz assim – você é 
muito nova, porque não trabalha? Certo, sou nova, mas minhas 
condições físicas às vezes não permite nem que eu faça minhas 
coisas dentro de casa. Porque eu varro casa, passo pano, lavo 
roupa, mas quando termino minhas costas está que eu não agüento, 
latejando, aí vou agüentar tomar conta da minha casa e trabalhar 
fora, eu creio que eu não agüento, porque desde criança que eu sou 
muito disturbiada  da minha saúde. Hoje tô bem, amanhã tô ruim. 
Poucos dias tava boazinha, de repente pequei uma gripe, foi de 
repente, eu me arreio, sou fraca pra tudo que me pega. Certo, sou 
nova, poderia trabalhar, com certeza, só que eu num, num agüento. 
Quando ele saiu de casa saiu de casa eu disse – olhe, olhe você 
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arrume dinheiro pra comprar bolacha pros meninos. Ele respondeu 
assim – Você quem vai ficar com eles, você que... se vire, assuma 
as conseqüências agora, quer dizer que você não vai dar de comer 
pro seus filhos não? Ele disse – você não quer ficar com eles, então 
se vire [...].(Helena) 
 
 
Não permaneci mais, apenas ficou uma boa amizade depois, mas a 
convivência não, nunca, ele deixa bater e convive é com medo da 
ameaça e eu não fui ameaçada, ele me bateu mas não ameaçou. E 
essa decisão de não viver mais nessa relação de violência foi 
feita a partir da primeira vez que ele lhe bateu? Foi a primeira e a 
única, mas por causa dos meus filhos, um rapaz e uma moça que eu 
tinha em casa pra evitar outras complicações eu preferi separar, 
definir mesmo ele pra lá e eu pra cá.(Ivana) 

 

Eu, no meu caso, nem casa própria eu tenho, dentro da casa da 
minha mãe não dá certo, e eu trabalho, como é, eu não trabalho e 
pronto, por isso...Eu acho que no meu caso, é situação 
financeira.Além do mais, eu iria para onde, não há nenhum órgão do 
governo que a gente possa ir para se livrar da violência. O que é 
que eu vou fazer, eu, eu ainda tenho um irmão que mora na casa da 
minha mãe, minha já é velha, se eu levar cada um menino, cada um 
né! Tem um jeito de ser, ela não vai gostar, eu sei, ela gosta muito 
de mim e deles, mas você sabe, cada pessoa tem um jeito de ser, é 
questão financeira mesmo .Ele é muito grosso, vai dar aquele 
tantinho que não vai dar para sobreviver. Eu sei lá, eu só imagino, 
eu não sou que nem as outras pessoas, eu penso muito, sempre 
pensei muito nos outros, em mim não, eu me esqueci de 
mim...[lágrimas]. (Janaína)    
 

 
As colocações acima podem ser situadas no campo de estudo que analisa 

a relação entre gênero e poder com base em Foucault, voltado para a resistência 

feminina. A normalização das condutas se expressa no processo de vivência do 

“governo”  e “auto-governo” dos sujeitos. No tocante às mulheres, o governo é 

representado por pais, maridos, companheiros, ex-companheiros, chefe, etc; e o 

“governo de si”, que se constitui no objetivo de vários processos educativos, deve 

ser buscado rearticulando cérebro e espírito, simbólico e lógico na perspectiva de 

romper as históricas formas de dominação expressas na cultura, na ideologia, na 

história e na produção do conhecimento científico, que se apropriam da força 
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normalizadora de condutas que regulam a vida coletiva, tornando as mulheres 

sujeitos sem visibilidade social e política. 

Vale ressaltar que, no último século, as mulheres obtiveram conquistas 

históricas, seja nas manifestações e conquistas dos espaços públicos, seja na 

produção do conhecimento. Contudo, muitas ainda se confinam e são identificadas 

apenas pelas atribuições do ambiente privado. É certo que neste processo existem 

interesses, perspectivas, objetivos e experiências diferenciadas.         

Para nós se constituía num enigma o fato de que tantas mulheres 

permanecessem tanto tempo submissas a situações que diziam ser tão cruéis e que 

lhes causavam tanto sofrimento. Nossa racionalidade e coerência lógica diziam que, 

se a situação era tão ruim, deveriam ter se separado ou denunciado o agressor há 

muito tempo.  

Refutamos a idéia bastante difundida socialmente, de que mulher gosta de 

apanhar. Reafirmamos, ao contrário, que as mulheres não gostam de apanhar, mas 

sim, sonham ou têm como um de seus projetos afetivo-emocionais de vida, serem 

felizes, amadas e bem tratadas por seus companheiros. Este desejo pode ser 

visualizado através de um desenho feito por uma das mulheres pesquisadas. 

 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

209 

 

Fonte: desenho em oficina 
 

 

Este desenho representa os sonhos das mulheres de terem uma vida 

feliz, sem violência ao lado de seu marido, simbolizada pela vida colorida que 

representa alegria.  

 
 
6.3- O que causa a violência é a bebida, porque ele estando bom é 
diferente... 
 

 

O machismo dos homens é muito grande e a sociedade acha isso 
normal, eles querem dominar as mulheres, são muito ciumentos, 
mas eu acho que tudo isso é por causa do machismo que diz que o 
homem é pra dominar as mulheres,e aí ele bate e humilha as 
mulheres, não só dentro de casa, mas na rua também. Ciúme pra  
ele é querer ser o dono das mulheres.(Ana) 

 
 

   Ana afirma que o fator causador da violência masculina contra a 

mulher  é o machismo, fruto de um sistema que coloca o homem como proprietário 

da vida da mulher, e como tal, tem  o “direito” de puni-la quando esta “contraria” as 
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suas ordens. O machismo se firma mediante um sistema de crenças e valores que 

tem origem a partir das práticas de relacionamento entre homens e mulheres, os 

quais garantem a supremacia masculina, ideologia esta, que é introjetada por 

homens e mulheres e fortalecida por uma multiplicidade de fatores, que se expressa 

num complexo quadro político, econômico, social e cultural. 

 
 É a bebida, porque ele estando bom é diferente, agora bebo, bebo 
não se fazendo de bebo né, aí se acha muito tal, muito alto, muito 
general né, pode mandar tudo porque quem manda é ele, ele se 
torna muito ciumento, assim, um ciúme doentio. (Bernadete) 
 
Eu acho que é a falta de amor, o ciúme... é que quando é uma coisa 
assim muito forte pra agressão de mulher é o ciúme e a falta de 
amor, porque a falta de amor, porque a falta de emprego acho que 
não, porque quando os dois gostam um do outro, que tão 
convivendo, na falta de um emprego não significa nada, passa por 
dificuldades, mas passam os dois juntos. Acho que é a falta de amor 
e o ciúme. (Claudiana) 
 
É o ciúme. Ciúme, bebida, a maconha, que é só o que eu vejo em 
muitas famílias que eu moro perto, é só isso, depois que passa 
aquilo tudo tá bem.(Ivana) 
 

As relações amorosas violentas mobilizam e são mobilizadas por 

construções de gênero igualmente enraizadas no masculino e no feminino. 

O ciúme é um dos principais motivos relatados como capaz de 

desencadear a violência, não só por Ivana, mas por várias outras entrevistadas. As 

cenas de ciúmes aparecem como o cenário preferido das violências, praticadas 

contra as mulheres. Os ciúmes enredam os investimentos subjetivos. Todos 

compartilham de sua legitimidade. O outro cenário da violência, que aparenta ser o 

da disputa entre o poder cultural feminino de gestão das relações familiares e o 

poder masculino de autoridade última ou de representação da unidade familiar, 

parece não ter a mesma capacidade de fascínio sobre os investimentos  subjetivos 

femininos. 
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Assim, acredita-se que, quanto mais a violência se torna percebida como  

disputa de poder, desenredada da história amorosa, mais a violência aparece como 

poder ilegítimo ou efeito de uma razão enlouquecida.  

Em todos os relatos, o ciúme parece operar como um “curinga”, aquele 

significante que permite o ocultamento das questões de poder e domínio dos 

homens sobre as mulheres. Vejamos o que dizem as  entrevistadas: 

 
 
 Pra mim, é essa história de droga, deixa a cabeça muito agitada, aí 
ele pega e vai agredir a mulher,do mesmo jeito é a bebida, a bebida 
deixa do mesmo jeito. Aí junta a bebida com a droga, aí junta 
aqueles dois aí ele fica mais agressivo ainda. O Ricardo mesmo só, 
ele fazia isso quando tava bêbado. Porque quando ele tava bom, ele 
fazia era carinho em mim[...]. (Elizete) 
 
 
[...] Vou mais ou menos dizer o que eu penso. Eu acho assim, o 
alcoolismo, por exemplo, ele colabora muito, certo que o macaco 
daqui de casa, muitas vezes aconteceu de me bater bom, 
consciente do que estava fazendo. Agora eu penso assim, que nem 
muitas vezes disse: isso aí é porque você tem mulher, homem 
quando arruma outra lá fora, ele vira a cabeça pra de casa, ela fede, 
ele cria raiva da mulher de casa, às vezes quando ela vai brigar, ou 
que já está desconfiado, isso aí ele se altera de repente é um nada 
para ele bater, eu tiro pelo meu que por muitas vezes por causa de, 
de, desconfiança minha chegou a vir me bater por conta disso[...]. 
(Helena) 
 
 
No meu caso, eu acho que é a falta de amor, ele também tem outra, 
sabe? É por isso que quando ele chega de lá com raiva, ele 
desconta em mim, isso eu calada, porque se eu alterar a voz, aí 
pronto[...]. Às vezes tem alguém que diz assim: porque você é 
besta. Eu digo, eu não me acho besta, eu agüento isso e suporto, 
mas é porque é o meu jeito de ser, eu não consigo mudar, ele não 
me respeita, é pra ele , ele dar graças a Deus de ele chegar e eu 
receber ele bem. Minha cabecinha é esta, eu não sei brigar, quando 
eu venho [para delegacia], é porque já está nas últimas, eu não 
suporto mais. (Janaína)    
 
 

Outro fator bastante citado por seis das entrevistadas é que as 

desavenças nas relações conjugais, bem como os espancamentos, ocorrem em 

função das bebedeiras freqüentes de seus companheiros. Uma das frases que 
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freqüentemente ouvimos foi esta: “o problema todo está quando ele bebe”. A partir 

desta afirmação, as mulheres descrevem toda a trama dos conflitos domésticos. 

As causas das agressões, apontadas por nossas entrevistadas, reafirmam 

o senso comum sobre as “razões típicas da violência”: a maior parte das agressões 

se dá quando o marido bebe e passa a ofender e agredir fisicamente a mulher.  

Eis alguns depoimentos ilustrativos desta argumentação. 

Quando ele chega da rua e bebe, eu logo sei, pois ele chega mais 
mandão, e começa a me agredir ou por palavras ou fisicamente, 
quando ele não bebe geralmente é mais calado e menos briguento. 
 
 
Sabe, a bebida ela vira a cabeça de um homem, ele começa a 
pensar em besteira e a partir daí, qualquer besteira que se diga ou 
se faça, ele parte para a agressão, ele se modifica com a cachaça, 
parece que atinge o juízo dele, pois ele na verdade não é assim, ele 
bom ele é da paz. 
 
Tudo se dá em volta da bebida. Fora da bebida ele é um homem 
bom.Tudo levava a crer que tinha alguma coisa de errada, mas era 
tudo por causa da bebida. 
 

Outros fatores também foram apontados pelas mulheres: a recusa delas 

em manterem relações sexuais com os maridos/companheiros, ciúmes, educação 

dos (as) filhos (as), falta de dinheiro etc. 

Uma de nossas entrevistadas relatou que os ciúmes de seu marido não 

são dirigidos somente aos outros possíveis homens, também são em relação 

aos(as) filhos (as), amigas etc. A tudo que for “o sair de casa”. O sentido de “sair de 

casa” aponta para a dificuldade do marido pensar o desejo da mulher de desejar 

outra coisa que não seja ele. A tradição cultural, de que o “lugar da mulher é em 

casa”, remete a uma construção sócio-cultural que priva as mulheres de seus 

desejos e sonhos, bem como de sua liberdade.  

O depoimento a seguir é ilustrativo desta questão: 
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Eu acho o seguinte, os ciúmes, o marido com ciúmes ele é capaz 
até de matar, uma traição, ele ser traído, ele tem ciúmes de tudo e 
de todos, das minhas amigas, por que ele acha que eu tô 
planejando alguma coisa com elas, tipo assim, sair, passear, até dos 
meus filhos ele tem ciúme[...] há, outra coisa que eu acho é a 
situação financeira também, a mulher quer uma coisa, o marido não 
tem condições de dar, também contribui pra esse tipo de coisa, a 
mulher quer uma coisa, fica tirando o juízo do marido né!. (Fátima) 
 

Além do alcoolismo, o uso de drogas, o desemprego, problemas 

psicológicos e psiquiátricos, ciúmes e traição foram apontados por nossas 

entrevistadas como causadores da violência que sofrem.  

Podemos compreender todas essas alegações como fatores que 

precipitam a violência, todavia, nunca como causas. Questionar esses mitos é 

importante para que não se tente justificar a violência. 

Embora haja uma alta relação entre alcoolismo/drogadicção e violência, 

não podemos afirmar que ela seja a causa para o comportamento violento. Muitos 

alcoólatras ou toxicômanos não são violentos com suas parceiras e muitos homens 

agressores não são alcoólatras e não usam drogas. 

O uso de álcool nas violências, praticadas contra as mulheres,  representa 

um fator precipitador ou catalisador da agressão. A partir desta análise, seguem-se 

três hipóteses: o homem bebe por que tem vontade de agredir a esposa; bebe como 

álibi para bater; bebe e, por qualquer pretexto, bate na mulher. Azevedo (1985, 

p.152).  

Nos três casos há, segundo a autora, a disposição do homem em bater 

em sua esposa. Disposição esta que pode expressar, seja uma vontade explícita ou 

uma possibilidade latente, à espreita de um pretexto para se manifestar.  

A idéia, portanto, é a de que o álcool estimula o comportamento agressivo 

dos homens, agindo como um catalisador de uma vontade existente, a vontade de 

dominar. Existiria, portanto, uma vontade, uma intenção masculina de ferir a 
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integridade física das mulheres. Essa vontade seria fruto de uma disposição 

individual, apoiada na ideologia patriarcal e no processo mais global de dominação 

de um sexo sobre o outro. Se a violência deve ser entendida a partir das múltiplas 

determinações, ela expressa, na verdade, o conflito de interesses entre os sexos. O 

fato de que a violência exprime conflito não constitui equívoco. O problema está na 

idéia de interesses em choque. De um lado, o interesse do dominador: o desejo de 

mando e a montagem de um sistema em que a dominação se efetive e se perpetue, 

de outro, o interesse da mulher, no qual não é claramente definido, uma vez que as 

mulheres estão sujeitas a uma violência simbólica, que compromete a possibilidade 

de definirem seu destino e interesses. A violência simbólica, equivalente à ideologia 

machista, se constitui numa visão de mundo, formulada pelo dominador com fins de 

produzir uma mistificação para garantir a complacência da dominada. 

Este tema tem preocupado bastante aqueles que estudam ou atuam na 

organização de estratégias de ação para o enfrentamento e eliminação da violência 

doméstica. Reiteramos o argumento de que o álcool potencializa a agressividade, 

mas não é a sua causa.  

Embora um grande número de mulheres atribua à bebida o 

comportamento violento de seus parceiros, nem sempre eles estão alcoolizados por 

ocasião dos desentendimentos, conforme pesquisas realizadas por Safiotti (1995) e 

Bandeira(1999).  

Não pretendemos negar, em função de alguns relatos, que o álcool afasta 

inibições e pode vir a desencadear as agressões, nem, contudo, recusar a 

importância da educação diferenciada na modelagem dos gêneros. Esses são 

fatores que devem ser considerados, mas há que se destacar que eles não têm o 
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poder de determinar, categoricamente, a incidência de violência, nem mesmo para 

os casos em que se alega que o marido faz uso de bebidas alcoólicas . 

Vale salientar que esta argumentação permite pensar a violência como 

algo pontual e isolada do contexto social. 

Segundo pesquisas (Saffioti, 2004), a doença mental também costuma ser 

apontada como causa da violência doméstica. Todavia como os doentes mentais 

não podem controlar os seus atos destrutivos, estes não se dão somente em relação 

às mulheres e crianças. Portanto, se um homem pode se controlar na rua, no 

trabalho, com os amigos e só é violento em casa com sua parceira, ele, 

provavelmente, não é um doente mental, além de que nem todo doente mental 

agride.  

A patologização dos agressores contribui para obscurecer o fenômeno da 

violência contra a mulher.  Segundo estatísticas internacionais, menos de 10% dos 

agressores sexuais são doentes mentais, havendo outro tanto com passagem pela 

psiquiatria. A representação social que patologiza os agressores é individualizada e 

restrita, na medida em que se baseia em casos isolados e não em fatores sócio-

culturais que determinam a violência. 

O desemprego também foi apontado como causa da violência por nossas 

entrevistadas. Em nossa sociedade, ser o provedor da família é um papel masculino. 

Quando um homem está desempregado, ou quando ele ganha menos do que a sua 

parceira, sua “identidade de macho” pode ficar abalada. O stress, causado pelo 

desemprego e pela falta de dinheiro, pode contribuir para um aumento de tensão 

nas relações conjugais. Muitos homens nesta situação, sentindo-se impotentes e 

inferiores, tentam reafirmar a sua masculinidade através da violência física, sexual e 

psicológica contra as mulheres.  
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Os depoimentos abaixo ilustram esta questão: 

 
Em muitos casos eu acho que a situação financeira, é, assim como 
eu quero dizer, uma espécie de motivo que contribui muito pra 
violência, sabe, o cara quando está desempregado perde a moral, 
fica pensando que não é mais ele que manda na casa, o que dá o 
sustento, aí ele fica  desesperado  e parte para a violência, mas 
também muito é ruindade mesmo, com certeza, pode 
acreditar.(Germana)  
 
 
É a pobreza na classe baixa,  porque ela gera muitos conflitos essas 
coisas assim, às vezes  quando o homem está sem emprego, ele 
fica muito doido da cabeça e nervoso e aí começa a descontar na 
mulher, a agredir ela a ficar meio transtornado, digo meio 
doido[...].(Diana) 

 

O que determina a violência contra a mulher são os aspectos sócio-

culturais, expressos no sistema machista-patriarcal, os quais definem papéis sociais 

desiguais para homens e mulheres, em que homens são, desde a infância, 

incentivados a desenvolver atitudes competitivas, agressivas e a demonstrar poder 

através da força física. 

Por mais antigos que possam parecer o patriarcado e a dominação da 

mulher, é preciso se ter em mente que estas são formas históricas e não naturais. 

Isto é, a relação entre os sexos é socialmente construída  e, como tal,  varia 

confome as mudanças na organização e estrutura social. Portanto, por trás das 

funções  anátomo-fisiológicas do parto e da amamentação, associadas à mulher, 

está subjacente toda uma estratégia de poder, articulada a partir de um discurso que 

tenta encobrir as desigualdades entre os sexos, naturalizando-as. Isto é, as 

desigualdades não são visíveis, ou, pelo menos, passíveis de questionamento, uma 

vez que se constrói um consenso por meio do qual o que foi produzido pela cultura é 

atribuído à natureza.  
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A respeito da causação da violência doméstica, Saffioti (2002, p. 332-333) 

ressalta que: 

 
Embora se admita a causação multifatorial da violência doméstica, 
frisa-se que a ordem patriarcal de gênero tem um peso 
extraordinariamente grande. Vale lembrar que ela contamina todas 
as instituições e condutas. Não se está afirmando que as classes 
sociais e as etnias em presença não tenham importância. Ao nascer, 
a pessoa já se encontra no seio de uma classe social, vestindo-se, 
alimentando-se, enfim vivendo segundo, ela, o mesmo se passando 
com a etnia e o gênero. 
 

No entanto, na relação conjugal, prevalece a ordem patriarcal de gênero, o 

que não significa isolar o gênero para além da estrutura social. 

Várias crenças relacionadas à violência contra a mulher são veiculadas 

socialmente como “verdade”. Podemos visualizar no quadro abaixo aquelas com 

maior repercussão no imaginário das pessoas, crenças estas que reforçam a 

ideologia machista ao desvalorizar a mulher e que, em última instância, culpabiliza a 

mesma pela violência a qual é vítima. 
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 QUADRO  2 

       
CRENÇAS  E FATOS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
 

 
CRENÇAS  FATOS 

 
Fica andando na rua com as pernas de fora, 
provocando, praticamente, pedindo para ser 
atacada e depois, quando o homem vai para 
cima dela, faz esse escândalo. Se ficasse em 
casa sossegada... 
 

 
A maioria dos casos (70%), dos atos de 
violência contra a mulher, no Brasil, 
acontecem em casa. Cerca de 66% dos 
assassinatos de mulheres brasileiras são 
cometidos por companheiros ou ex-
companheiros. 

 
Desde que o mundo é mundo, os homens 
batem e as mulheres apanham. A natureza fez 
a gente assim... 

 
 

 
A violência contra a mulher não é natural. Ela 
existe porque, em nossa sociedade os 
homens ainda se consideram superiores às 
mulheres, e por isso, acham que têm o direito 
de corrigí-las ou maltratá-las. 
 

 
Bater em mulher é coisa de pobre, de país 
subdesenvolvido... 
 

 
A violência contra a mulher ocorre em todas 
as classes sociais. É um problema mundial. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, um terço 
das internações hospitalares de mulheres é 
conseqüência de agressões sofridas em 
casa.  
 

 
Esses caras que batem na mulher são todos 
uns bêbados, uns drogados... 
 

 
Homens que não bebem nem se drogam 
também podem ser violentos com suas 
parceiras. O alcoolismo e as drogas podem 
até desencadear a violência, no entanto, a 
sua causa principal é a desvalorização  da 
mulher  na sociedade. 
 

Fonte: Quadro baseado em apostila elaborada pela equipe do NEM/UERN para o curso: “Direitos 
humanos x violência contra a mulher: atuando na capacitação de policiais de delegacias de mulheres”, 
ministrado para policiais lotados(as) nas Delegacias de Defesa da Mulher nos Estados do Ceará e Rio 
Grande do Norte em 2002. 
 

 

A violência contra a mulher consiste na submissão da mulher a situações 

crônicas de agressão, sendo motivada por fatores socioeconômicos, político-

ideológicos, culturais e educacionais que os quais têm um peso considerável na 
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gênese e na manutenção da mesma. Ela perpassa todas as classes sociais, todos 

os tempos e todos os lugares.  

Neste sentido, podemos afirmar que o problema da violência contra a 

mulher está respaldada por:  

a) fatores ideológicos que, aliados ao machismo, legitimam o padrão de 

dominação do homem sobre a mulher e o uso da força física, quando falham os 

mecanismos mais sutis de controle; 

b) educação diferenciada constituída no processo de “fabricação de 

machos e fêmeas”43, ou seja, num processo social e pedagógico que se desenvolve 

formalmente através da escola e informalmente através da família, da igreja, dos 

meios de comunicação de massa, mediante os quais são difundidos a aprendizagem 

de papéis sexuais diferenciados. A educação diferenciada para meninos e meninas 

se constitui num canal por excelência de difusão e perpetuação dos valores 

patriarcais e machistas. 

Ao tentarmos compreender a contradição de opiniões e ações das 

mulheres vítimas de violência, é necessário compreender as diversas 

representações sociais que estas mulheres constroem acerca da violência, 

articulando as interações entre o individual e o coletivo, uma vez que são, através 

destas relações, de um indivíduo com o outro e com o mundo, que podemos 

desvendar as formas de interpretação, explicação e ação destas mulheres em seu 

cotidiano e nas diversas relações que se estabelecem na vida social.   

 

                                                 
43 Através deste processo, produz-se agressores e vítimas em potencial, quando se acredita que a violência física 
é uma manifestação normal da virilidade do homem, e que a mulher para ser feminina deve ser passiva e 
submissa, sujeitando-se à violência masculina a fim de não perder a sua feminilidade. 
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6.4- Reações e enfrentamentos à violência 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Desenho em oficina  
 

O desenho acima representa uma forma de enfrentamento à violência: a 

denúncia na delegacia de mulheres. Vale ressaltar que somente 10% dos casos de 

violência contra a mulher são denunciados. 
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Sabe, às vezes eu não sei o que fazer, como devo reagir para que 
toda essa violência pare, nunca denunciei, embora eu ache que a 
partir daí ele começa a ficar com medo. Comecei a participar de um 
grupo de mulheres e a conhecer os meus direitos e também aprendi 
que devo me valorizar e não admitir certas coisas, digo, assim, 
agressões. (Ana) 
 

 

Ana passou a enfrentar a violência através de seu engajamento no grupo 

de mulheres. A partir deste engajamento ela passou a refletir sobre a violência 

sofrida. Apesar de Ana não ter denunciado, na DEDAM, a violência sofrida, 

constatamos que a partir de seu engajamento no grupo de mulheres,  como ela 

mesma afirma, passou a conhecer melhor os seus direitos e a se auto valorizar, fato 

este que a fortalece  para enfrentar de forma mais eficaz e de maneira coletiva.  

 
Eu enfrento a violência na maior tristeza da vida, tem dia que eu tô 
desesperada, sem ninguém mexer comigo, tem dia que eu passo o 
dia todinho chorando eu sofro, quando eu começo o ataque na 
cabeça aí eu fico vivendo assim, fico doente, minhas carnes fica 
doente, eu fico dolorosa como que tô com febre mas não tô, mas 
que eu fico imaginando aí, é tanto que eu não gosto nem muito de tá 
só, eu sempre gosto de tá conversando com uma pessoa sabe, 
assim quando eu tô sozinha em casa eu chamo a vizinha pra 
conversar, eu não gosto de parar minha cabeça, quando paro só ela 
não pensa coisa boa não ela pensa as coisas tristes sabe, aí eu 
acho isso eu não acho minha vida muito legal não. Vivo por que 
vivo. Quando eu sofro violência eu falo para a minha mãe e um 
pouquinho com meus filhos, mas muito pouco sabe. Eu venho 
chorando,engolindo calada... está sendo muito difícil eu estou vindo 
parar até no São Camilo [Hospital psiquiátrico]. Eu tento enfrentar! 
Olhando no espelho e dizendo para mim mesmo que eu sou mais 
eu... que ele não vai me botar para traz de jeito nenhum. Eu nunca 
denunciei acho que por medo, porque ele tem sempre a mania de 
dizer que no dia em que eu denunciar ele, quando ele sair de lá vem 
direto me matar aí! Ave Maria se eu desse parte dele e ele viesse 
me matar, Deus me livre. Meu pai só tem eu de filha.        
Com quem você conta quando sofre esse tipo de violência? 
Você conta com alguma ajuda? 
Eu só conto com mãe. Sua mãe né? É. E você participa do grupo 
de mulheres? Sim. A quanto tempo? Já faz uns 3 anos que tô 
participando do grupo de mulheres.  (Claudiana) 
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Claudiana nunca denunciou seu marido por medo de ser assassinada, 

pois  este a ameaçou de morte caso ela o denunciasse. A situação de Claudiana é 

algo muito comum entre as mulheres vitimadas pela violência, pois elas sofrem, 

cotidianamente, violência psicológica, de modo que o medo as paralisa, impedindo-

as de reagir às agressões.  

No contato que estabelecemos, constatamos que Claudiana sofre de 

depressão, expressa em uma tristeza profunda, desânimo, dores de cabeça, 

nervosismo. Nem mesmo para as amigas ela consegue desabafar e falar sobre a 

situação de violência a qual está submetida. Apesar de sua participação no grupo de 

mulheres, esta não vem potencializando o enfrentamento à violência, devido, entre 

outros fatores, à baixa auto-estima e a forte opressão sofrida por ela na relação 

conjugal. 

No que se refere ao adoecimento de mulheres como conseqüência da 

violência sofrida, se faz necessário ressaltar que este constitui em importante fator 

que dificulta o enfrentamento ou a saída das mulheres das situações de violência. 

Este adoecimento se expressa, dentre outras formas, na destruição da auto-estima e 

na dependência psicológica. Desta forma, é necessário que se desenvolva o 

“empoderamento psicológico” para que a mulher consiga sair da relação de 

violência, de modo que esta passe a entender o que está se passando com ela e, 

desta forma, possa  enfrentar psicologicamente,  a violência de forma mais eficaz.  

 
Assim, na hora eu tive muito ódio, muito mesmo chorei, esculhambei 
disse um monte de coisa, mas assim eu, não é que eu ache que o 
que ele fez é certo, mas eu acho que eu também tive uma parcela 
de culpa nisso e achei assim, quando eu conversei com ele a gente 
é, eu considerei meu erro e ele considerou o dele, então a gente 
botou na balança aí o meu e o meu só foi menos porque eu não 
empurrei ele que era pra eu ter empurrado e ter partido pra cima, 
mas que na medida do possível eu acho que foi a balança certa, o 
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peso foi igual. Mas porque a senhora diz que errou? Eu errei 
porque eu não fiz. Porque a gente estava discutindo sobre, eu nem 
lembro como foi, assim eu lembro qual era o assunto eu sei que era 
sobre o menino mais velho que estava doente e que ele queria que 
eu fosse para o hospital com o menino, no caso eu já estava dando 
remédio, ele tinha chegado com um problema sei lá, um carro tinha 
dado problema e ele tava com a cabeça quente não sei o que e eu 
quando ele me disse que, ele disse assim que eu não tava cuidando 
bem do meu filho, ele diz “você não ta cuidando bem do menino 
porque esse menino já está desde manhã tomando remédio e não  
tá melhor” aí eu peguei e gritei se você acha que eu não tô cuidando 
pois venha cuida aí ele passou por mim e me empurrou assim eu, 
eu nem assim, eu não imaginei que ele fosse também fazer isso eu 
não esperava, acho que tava com a cabeça bem mais quente do 
que a minha porque se eu tivesse, na hora que eu fiquei, que eu 
ainda me arrependo de não ter feito eu não fiz também por respeito 
a meu filho que eu tava com ele, tava com ele nos braços  e achei 
que além disso era, além de ofender, isso que ele tinha feito comigo, 
eu ia ofender meu filho.  
Com quem a senhora conta após a violência sofrida? Busca 
ajuda? 
Sim eu sempre, eu não converso assim na hora mesmo, eu não 
conversei com ele, eu procuro, uma amiga quando ela chegou eu 
tava chorando ela perguntou o porque aí eu contei ela disse “eu não 
acredito” foi e ele tava no mesmo local a gente tava, ele tava na sala 
e eu tava na cozinha e ele escutou tudo eu dizendo pra ela e aí ele 
tava deitado só fez se enrolar na rede e se emborcou, ele escutou 
quando eu liguei pra ela pedir pra ela vir aqui e ela veio, inocente 
sem saber o que era e quando chegou era assim um problema  que 
ela ficou muito nervosa, ela ficou assim com medo que ele pensasse 
que ela tava querendo se meter na minha vida, ela me deu 
conselho, conversou comigo e assim esfriou mais a minha cabeça 
eu fiquei mais aliviada daquilo que estava passando.         
A senhora já denunciou, alguma vez, na DEDAM ou em outra 
delegacia, algum tipo de violência ou esse empurrão? - Não, 
nunca denunciei não. (Diana) 
 
 

Ao analisarmos o depoimento de Diana, constatamos nitidamente que há 

uma auto-culpabilização da mesma pela violência sofrida, ela acredita que agiu de 

modo errado e que por isso, provocou a violência. Afirma, ainda, que seu marido 

estava “descontrolado” ao agredí-la fisicamente, ou seja, estava de “cabeça quente”. 

A reação/enfrentamento de Diana frente à violência se deu de maneira 

individualizada, ao procurar uma amiga para desabafar. Esta afirma que nunca 
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denunciou seu marido na DEDAM, apesar de seu engajamento no grupo de 

mulheres.  

 
 
Eu sou uma pessoa muito calma, eu não enfrento, eu fico 
agüentando o que ele faz, porque eu sou uma pessoa que não gosta 
dessas coisas  e eu passei por essa fase, eu ficava quieta no meu 
canto, eu não contava aos meus pais, porque eu tinha vergonha de 
contar  o que estava se passando. Um dia desse eu contei, eu 
contei que ele tinha me ameaçado a meu pai e minha mãe e eu 
contei a minha mãe, que eu não tinha contado, ela disse: Eliane 
porque você não me contou? Eu disse – mãe, porque eu, eu tive 
vergonha de contar isso pra senhora. Ela – minha filha, era pra ter 
me contado, eu disse: não mãe, eu não queria, não queria... (por 
medo...) eu não queria, como é que se diz, não,não era por medo 
não... eu não queria levar esse caso mais a sério não, por que eu 
tava vendo que isso tava muito, muito sério, aí eu ia fazer mais raiva  
a ele. 
Com quem você conta quando sofre violência? 

Eu conto com minha tia, eu conto tudo a ela. A minha tia e a um 
conhecido meu que ele tem 35 anos, tudo que se passa na minha 
vida ele sabe, ele é uma pessoa muito legal, é porque eu tenho 
vergonha de contar a minha mãe, porque quem poderia saber de 
tudo da minha vida era minha mãe, mas como eu tenho vergonha eu 
conto a um conhecido meu, ele pra mim é tudo na minha vida, ele é 
como se fosse um pai, um irmão, ele é uma pessoa muito... eu sou 
muito dedicada a ele. Tudo que ele precisa eu tô ali perto dele. 
Você já denunciou? Como foi? Você tomou essa atitude 
porque?Já denunciei porque eu vi que ele tava ameaçando meus 
pais, minha família, ele tava ameaçando meu cunhado e a minha 
irmã. (Elizete) 
 
 

Elizete denunciou o ex-marido na delegacia porque este já havia lhe 

agredido fisicamente e estava ameaçando a sua família. Ela relata que ao socializar, 

com uma tia, as violências sofridas, esta a encorajou a denunciar, mas ressalta que 

o fato de  sua família está sendo ameaçada, foi decisivo para enfrentar a violência 

através da denúncia 

 
Eu não reajo, choro, oro, rezo muito, peço muito a Deus pra me dar 
força e sair dessa situação, pedia todo dia a ele uma maneira de eu 
me sair disso, casamento que eu tava vendo que era [...]., que eu 
não tinha mais o que ganhar, não tinha nem o que ganhar porque eu 
nunca ganhei nada desse casamento. E também não tava... não 
tinha mais nada, tava pra, pra tudo já. Quando eu sofro violência eu 
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conto com a minha família, umas tias minhas que me criaram, assim 
que eu vim... eu morava com meus pais, mas depois vim estudar 
aqui em Mossoró aí fiquei na companhia delas até casar e com elas 
é que dá apoio, até porque com meus pais eu tento esconder, 
porque eles já são umas pessoas de idade, meu pai tem 70 anos, 
tem problema de pressão e minha mãe tem 68 anos e é meio 
doente.. Aí eu evito, tem certa... ela sabe que meu casamento não 
vai bem, mas nem tudo eu conto a ela. E essas minhas tias também, 
elas também tem problema de coração, elas ficam muito 
chateadas... Mas é com elas que eu desabafo porque eu não tenho 
outras pessoas, tenho irmãos, mas moram fora, moram em São 
Paulo. Aí pronto, eu tenho que.... Conselho, toda família já deu 
conselho a ele, até eu mesma chegava, Valdeir vamos conversar, 
não é assim, vamos conversar, não se resolve as coisas assim – 
ele: não quero conversa. Parece assim, até que tava possuído, ou 
uma força maligna que age sobre ele né! Porque ele chegava assim, 
transformado, desequilibrado, eu não reconhecia mais o meu 
marido, principalmente quando ele tava me agredindo,é uma coisa 
assim, que eu nem sei como é que pode existir. (Fátima)  
 
 

O depoimento de Fátima demonstra que esta atribui a algo sobrenatural o 

comportamento violento de seu marido, afirmando que o marido, ao agredi-la, 

parece estar possuído de uma força maligna que toma conta dele. Ainda, segundo 

ela, ele se transforma em um homem agressivo e desequilibrado e que ela mesma 

não o reconhece.  Fátima chega a ponto de isentá-lo das agressões que ele pratica 

contra ela. Suas reações ficam no nível de orações, destacando a religião como a 

base de resolução/enfrentamento de seus problemas, demonstrando uma certa 

resignação e passividade diante da violência a qual é vítima.  

Outra forma de reação à violência desta entrevistada é o desabafo com 

suas tias. No entanto, não consegue perceber os atos de violência praticados contra 

ela, como expressão do comportamento machista e dominador de seu marido, mas 

como algo que foge do controle dele, como algo externo. Seu enfrentamento se dá 

em nível do privado. 

 

É muito triste, é muito triste é preciso confiar muito em Deus, ter 
Jesus a cada momento porque o que eu passei e o que ainda tô 
passando só Deus, só eu acreditar muito em Deus. Eu tô buscando 
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ajuda em Deus e nos meus amigos e também das autoridades 
policiais, é tanto que eu queria assim que as autoridades, assim o 
juiz tomasse de conta, me ajudasse pra vê se eu não perdia minha 
vida. Eu já denunciei ele, ele tem uns três BO’s, ele já foi preso 
umas quatro vezes eu acho que foi umas quatro vezes, pra mim foi. 
(Germana) 

 

Germana, apesar de expressar um sentimento de resignação diante da 

violência, vem enfrentando a mesma através da construção de uma rede de 

proteção formada pelos amigos (as) através da qual busca apoio psicológico e 

sente-se à vontade para desabafar determinadas angústias difíceis de serem 

verbalizados. Ela também nos conta que já denunciou o agressor, na DEDAM, por 

mais de uma vez por medo de ser assassinada, o que demonstra uma compreensão 

da violência, como agressão que deve ser punida e denunciada. 

Podemos observar que diferentes formas de enfrentamento e reação à 

violência são utilizadas por Germana. Entre elas estão presentes sentimentos de 

resignação, estratégias de construção de alianças com amigos(as) e denúncia na 

delegacia de mulheres, procedimentos que se confundem em meio à difícil 

problemática  da violência . 

Os depoimentos indicam que a chegada da mulher à delegacia é vivida 

como um momento de conflito: é a hora de expor a relação doméstica violenta, tanto 

tempo silenciada e, também, de expor o agressor, que não é um estranho, mas um 

homem de significado afetivo, com quem ela divide ou dividiu a vida e teve filhos. É 

um momento crucial, pois ao expor o seu parceiro, expõe-se a si mesma. 

Neste conflito, sua busca de atendimento é mais marcada por dúvidas 

que por certezas. Ao mesmo tempo em que desejam mudanças, freqüentemente, 

rejeitam sugestões de saídas possíveis. 
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Outro aspecto a ressaltar é que, muitas vezes, as delegacias e as 

pessoas que nela trabalham não são capazes de proporcionar um atendimento 

qualificado à mulher. Mulheres em situações de violência enfrentam uma grande 

incerteza ao separar-se de seu companheiro, mesmo que temporariamente. Elas 

temem represálias, como a perda da custódia dos(as) filhos(as), a perda de suas 

casas, medo de sofrerem novas violências, etc. Para muitas mulheres, tentar 

sobreviver às suas próprias custas pode ser tão ameaçador quanto retornar para o 

marido. 

 
 Muitas vezes eu agrido, que é pra ver, pra ele pensar assim, já que 
ela se defende, não adianta eu bater, que ela vai se defender 
sempre. Eu acho que é uma maneira dele deixar de bater, no dia 
que ele tivesse vontade, né!  Eu sei que ela nunca vai ficar por 
baixo, então não adianta. Só que... também mamãe diz, vovó diz, a 
maioria do povo me diz que vai dar em merda, que significa uma 
morte. E eu do mesmo jeito já disse a ele, oh! Vai eu ou você. Um 
dia isso acontece, porque meus nervos se descontrolou de tal 
maneira, que quando eu sei que ele tá bebendo, que eu desconfio 
que ele possa tá fazendo uma coisa além do que beber eu já 
escondo a faca, porque eu temo por mim, não por ele, porque ele 
nunca puxou a faca pra mim. Porque eu temo por mim, que nem eu 
digo a ele: você vai ver eu com a faca pra você e você não vai fazer 
nada.Claro que você tem que se defender, então no caso, se eu não 
consegui matar, eu morro, morro porque qual é o homem que vai 
ferido por uma mulher de uma facada, que se ele continuar 
consciente ele não vai se defender! Com certeza, ele vai se 
defender aí no caso, ou morre eu ou ele. Eu digo, um dia isso chega 
ao fim. Eu não tenho medo não, não tenho de jeito nenhum. Tanto é 
que quando ele diz uma eu digo duas. Que nem logo no início da 
convivência, tinha medo de chorar, mamãe ia me visitar quando ela 
saía eu tava chorando, só que depois eu perdi o medo porque eu 
enfrento, é besteira dele dá umas mãozadas em mim e eu ficar 
calada depois que ele dá uma mãozada, eu parto pra cima. Choro 
por outras coisas, por tá triste, por ele não ter feito uma coisa que eu 
esperava que fizesse, como sempre é assim, mas por ele me 
agredir eu baixar a cabeça, nunquinha, eu vou é em cima, muita 
gente diz que é errado, mas eu penso assim que se eu desde a 
primeira vez aceitasse que ela batesse, abaixasse a cabeça, eu 
apanhava de ficar estirada no chão, de baixar o hospital que nem 
muitas vezes acontece com outras por aí! Eu não tenho coragem de 
denunciar, mas pra quem tem coragem, é bom, porque eles 
aprendem alguma coisa. Se a delegada ou o delegado der uma lição 
boa, eu creio que se, se o cabra tiver medo ele não faz mais. Eu 
participo de um grupo de mulheres, durante o tempo que eu, que eu 
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participei foi uma maravilha da minha vida. Me ajudou muito, se eu 
era atrevida, fiquei mais ainda. Eu acho que se as mulheres 
tivessem consciência do que a gente aprende, elas participavam 
porque trouxe muitos ensinamentos, você compreende que os 
direitos são iguais, que o homem ele acha que pode tudo mas ele 
não pode tudo. Que você tem o direito de dizer um não no dia que 
você quiser, que você não é obrigada a fazer tudo o que ele quer. 
Que você tem liberdade de dizer não, eu não quero fazer isso; 
posso aquilo do jeito que você pode, se você me agredir eu tenho 
direito de bater em você. Não adianta você me ameaçar, porque pra 
mim não voga, porque eu não tenho medo, lá no fundo eu tenho 
medo, mas pra que tem coragem eu aconselho que denuncie 
porque corta o mal pela raiz né!. (Helena) 
 
 

O depoimento de Helena demonstra que mediante seu engajamento no 

grupo “Mulheres em Ação”, esta tomou consciência de seus direitos e, desde então,  

houve um nítido fortalecimento de sua auto-estima, se tornou mais “atrevida” como 

ela mesma afirma. Esta tomada de consciência dos direitos de igualdade entre 

homens e mulheres a impulsionou para um enfrentamento à violência pela via da 

violência, ou seja, “bateu, levou”; sempre que ela sofre violência física,  ela também 

pratica atos violentos. Ao agir desta forma, ela afirmou acreditar que reagindo 

fisicamente às agressões de seu marido, ele vai deixar de agredí-la por se sentir 

intimidado. 

 Tal ação de confronto físico direto não potencializa uma atitude de 

denúncia da violência. Porém, contradizendo a sua ação, ela nos disse que 

acreditava no fato de que a denúncia poderia “cortar o mal pela raiz” como atestam 

suas próprias afirmações, no entanto, ressaltou não ter coragem de enfrentar o 

companheiro desta forma.  

Percebe-se que, para Helena, o problema da violência é enfrentado no 

nível da esfera privada, como algo a ser resolvido pelo casal e não como um 

problema público passível de denúncia e punição.   
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No começo, só sofri, mas também decidi: ele pra lá e eu pra cá. 
Quando passei a sofrer violência eu buscava o apoio da minha 
família, dos meus filhos, de muita gente que me aconselharam que 
eu deixasse para sempre, pronto e isso eu fiz. Eu já denunciei , na 
raiva eu já denunciei, mas depois tirei a queixa por que não tinha pra 
que eu decidi, ele decidiu, pronto, não houve mais, pronto isso já faz 
três anos [...]. Retirei a queixa porque eu não achei justo, pois foi a 
primeira vez, não foi sempre e quem sofre agora é que deve 
denunciar[...]. Não participo de grupo de mulheres por que acho que 
é o casal mesmo e ninguém mais que deve se meter nessas coisas, 
só o casal. (Ivana) 

 

Ivana nos relata que se separou do marido por causa da violência a 

conselho de seus familiares. Ela ressaltou que, antes da separação denunciou seu 

marido na delegacia de mulheres, mas, em seguida, retirou a queixa por acreditar 

que não seria justo, pois tinha sido a primeira vez que seu marido havia lhe 

agredido. Vale ressaltar o fato de Ivana ter denunciado a agressão após a primeira 

vez, pois segundo pesquisas, geralmente as mulheres denunciam os atos de 

violência somente após vários anos de sofrimento. É a chamada 

rotinização/banalização da violência doméstica. 

  

Eu fico revoltada, mas eu acho que se eu for reagir assim na força 
né, complica mais para mim, porque eu não sou igual a um homem 
eu não sei brigar, nós temos menos força que eles,  eu acho que se 
a mulher for no mesmo, na mesma atitude é pior para ela, ela tem 
que tomar outra providência, ajuda  né..., de outra pessoa, uma 
amiga, sei lá. Quando eu sofro violência,  eu choro, quando ele diz 
alguma coisa que eu tenho a chance, eu digo, mas eu saio, sabe? 
Nunca denunciei na Delegacia da Mulher, mas  se chegar  no meu 
limite, eu já disse a ele, a cadeia não é só pro civil não, por que ele é 
militar. Eu estou participando de um grupo de mulheres, eu estou 
achando importante para ajudar a enfrentar os meus problemas... eu 
sou muito calada, no grupo, eu faço mais é escutar, sabe? Logo eu 
gosto muito de me informar, sabe?, pois no dia que eu precisar 
reagir né, eu tô preparada. (Janaína) 
 

Janaína relata que as mulheres não devem reagir à violência com 

violência pois estão em desvantagem física em relação aos homens. Ela diz que 

enfrenta a violência, pedindo ajuda às pessoas e reafirma sua fragilidade e tristeza 
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diante da violência ao chorar. Apesar da revolta diante da violência sofrida, ela 

nunca denunciou seu marido na delegacia de mulheres, pois tem muito medo do 

marido por ele ser militar. Afirmou que o fato de estar participando do grupo de 

mulheres a prepara para o enfrentamento de seus problemas.  

As formas de enfrentamento/reação à violência variam muito de acordo 

com a subjetividade e a  história de vida e vivência de cada mulher.  

Enquanto mulheres e pesquisadoras, passamos a ser conhecedoras do 

difícil processo de sofrimento, angústia, questionamentos, pelos quais passam as 

mulheres vitimas da violência, não podendo, desta forma, restringir o enfrentamento 

da mesma ao ato da denúncia.    

Sabemos que nem todas as mulheres que sofrem violência optam por 

denunciá-la. Muitas silenciam ou têm acesso a outros meios para enfrentar seus 

problemas, como por exemplo, participarem  de grupos autônomos de apoio, grupos 

de mulheres, manterem contato com familiares etc.  

Com isso não queremos negar o fato de que a denúncia constitui o mais 

eficiente instrumento de reação, combate e enfrentamento à violência contra a 

mulher, visto ser este um ato em que a mesma é publicizada, criminalizada, e que o 

agressor é passível de sansões legais, além do rompimento com a idéia de que a 

violência doméstica é um problema privado. 

Os episódios de violência dentro do lar não ocorrem de forma 

permanente, senão por ciclos. Nos momentos em que os membros da família não 

estão atravessando a fase mais violenta do ciclo, existem interações afetivas, 

mesmo que, a qualquer momento, possa emergir situações de violência. Assim, o 

amor coexiste com a violência: do contrário não existirá o ciclo. O amor rima com a 
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dor, por ser face de uma mesma situação. Contudo, vale salientar que, geralmente, 

é um amor dependente, possessivo e baseado na insegurança. 

O enfoque dado pelas mulheres à violência ressalta que, embora sejam 

muito freqüentes e significativas as violências físicas, elas sentem que uma 

desencadeia a outra, elas sentem que existem outras formas de violência que as 

atingem moralmente,  as ferem na imagem que têm de si próprias: 

 

Na hora de sair para trabalhar, ele esconde meu batom e meu pó de 
arroz, e desliga o chuveiro pra mim ter de trabalhar suja e mal 
arrumada [...] 
 
[...] pôr nome na gente do que a gente não é, fere mais que um tapa. 
 

 
A ambivalência presente na relação conjugal parece dificultar o 

enfrentamento da violência. O lado positivo do companheiro sustentaria a esperança 

e reforçaria o medo da perda. 

De um lado, as características positivas parecem ter a finalidade de 

justificar a agressão praticada, fortalecendo, na mulher, a esperança de mudança, 

tanto do marido ou companheiro como do relacionamento do casal. Estão 

associadas à manutenção da família e do casamento. O depoimento a seguir ilustra 

esta questão: 

 

Se ele vier aqui conversar com a senhora, a senhora não diz que ele 
é violento. Sabe conversar, é educado. 
 
 

   O depoimento que se segue se refere ao respeito que o agressor inspira 

em pessoas consideradas superiores a ele: 

 o patrão dele gosta muito dele, tem muita consideração. 
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ou a seu papel de bom pai e provedor do lar: 
 

ele não deixa faltar nada em casa, ele bate em mim, mas é bom pai. 
 
 

De outro lado, as características negativas dizem respeito às dificuldades 

emocionais do agressor, sugerindo, nele, uma certa fragilidade: 

Bate em mim, mas tem medo de assombração à noite, eu sou o anjo 
da guarda dele. 
 
Depois que eu fui lá [na delegacia] ele não bate mais em mim, por 
causa do papel, morre de medo de polícia. 
 

Elas descrevem as dificuldades emocionais dos homens, apropriando-se 

de uma linguagem psicológica: “trauma”, “dupla personalidade”, “alcoólatra” etc. 

Pensamos que a atribuição de dificuldades desculpabiliza os agressores 

e, ainda, confere ao seu comportamento um caráter de impulsividade, de 

inconsciência (“parece outra pessoa”), o que retira, do agressor, a responsabilidade 

por seus atos. 

Tanto as características positivas como as negativas do agressor 

parecem aprisionar as mulheres em suas dificuldades, no que se refere a romper o 

relacionamento violento, ao mesmo tempo em que reafirmam na vítima certos 

poderes: o poder de compreender, perdoar, suportar. 

A representação da violência como intrínseca à relação conjugal também 

impede as saídas e reafirma a impotência da mulher frente à resolução do problema, 

pois a coloca em conflito com a ordem familiar estabelecida. 

Na minha família,  ninguém nunca se separou: tem os filhos, o jeito é 
conformar, ele bate em mim, mas é bom pai. 
 
Fui criada de modo antigo. Meus pais não aceitam muito  separação, 
lugar de mulher é junto do marido. 
 
 

Levando-se em conta estes dois aspectos: envolvimento afetivo e 

representação da violência como intrínseca à relação conjugal, percebemos que as 
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mulheres desejam mais reparar que romper o relacionamento afetivo conflituoso, 

mesmo que, em suas falas, no momento da denúncia, estivessem  indignadas. 

Expressavam esperança de mudança no relacionamento e no companheiro. Mais do 

que a punição, as mulheres desejavam mudanças que preservassem o 

relacionamento e a família.  

O processo policial é, muitas vezes, visto como método para alcançar 

esta mudança desejada, todavia, não necessariamente, como exercício da justiça: 

Queria que chamasse ele para dar uns conselhos. 
 
Espero que a polícia dê uma prensa nele, pra ver se ele se 
arrepende e muda. 

 

Entre a primeira violência sofrida e a denúncia, há um intervalo de silêncio, 

um prolongado silêncio, para o qual parecem ter contribuído alguns fatores: a 

relação ambivalente com o agressor (amor e dor); a representação multifacetada 

que a mulher tem do homem, que a leva a encará-lo, alternadamente, ora como 

agressor,ora como vítima; e a representação social da violência, enquanto intrínseca 

à relação conjugal. 

Além disso, outros mecanismos dificultam o enfrentamento da violência 

pela vítima. São mecanismos de auto-culpabilização que aprisionam a mulher no 

medo e na vergonha; de deslocamento, que visa proteger o vínculo amoroso e 

familar. Tal como a sociedade faz com ela, atribui a si a responsabilidade, 

procurando em si mesma uma atitude de falta ou de excesso, que explique a atitude 

violenta de seu cônjuge: “Eu não fiz o jantar” ou “Sou muito carinhosa e procuro ele 

para sexo”. 

Os mecanismos de deslocamento levam à atribuição de razões externas 

às relações de conjugalidade para a violência: 
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No início do casamento, a convivência foi boa, depois começou a 
faltar a conversa. Após o nascimento da primeira filha é que ele ficou 
violento, acho que é porque queria um filho. 
 
No início do casamento,  tudo bem, mas depois meu marido 
começou a beber, a causa de tudo da violência é o alcoolismo dele.. 
 
 

Apesar de terem denunciado publicamente seus agressores, outra atitude 

freqüente entre as entrevistadas é a não disposição em romper a relação, pois 

acreditam na transformação das relações e desejam manter o casamento, as 

parcerias. 

O isolamento que cerca a mulher, vitima de violência, parece estar 

associado ao fato de que o espaço doméstico é o cenário privilegiado, onde a 

violência é exercida, o que contribui para o desconhecimento público. Aqui, cabe 

ressaltar que o desconhecimento se dá tanto pelo fato de que “portas e janelas 

estão fechadas” e a cena resguardada, quanto pela vigência de representações  que 

impedem a “intromissão” do público no privado: “em briga de marido e mulher não se 

mete a colher”. 

O sentimento de impotência, diante do sofrimento, também leva  a mulher 

a desqualificar sua palavra e suas ações: Não adianta fazer nada, muitas vezes é 

melhor ficar calada.  

A representação social da violência entre homens e mulheres como 

sendo intrínseca à relação conjugal, acrescida da vivência de tal modelo, desde a 

infância, também contribui para o silêncio, para o sentimento de que nada pode ser 

feito, ou seja, de um certo conformismo: “homem é assim mesmo”, “todo casamento 

tem briga”. 

Expor a violência sofrida é uma decisão que gera conflitos. Se, por um 

lado, a exposição ou a denúncia pode angariar compaixão ou solidariedade, por 
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outro, implica em desmanchar a imagem idealizada, construída sobre si mesma ou 

sobre a relação conjugal, perante o seu grupo social ou, o que parece mais grave, 

perante a família de origem. 

Após sofrer agressões por anos a fio, o que leva uma mulher a romper o 

silêncio parece ser a exaustão, a percepção de que, sozinha, não poderá evitar a 

violência, nem transformar o comportamento do companheiro, ou, às vezes, o 

silêncio parece ter-se tornado insuportável: ela vem pedir ajuda, socorro, esperando 

encontrar, em seu ouvinte,  alguém capaz de colocar-se  como aliado(a): 

 É sempre bom conversar, desabafar com uma amiga. 

Não podemos, contudo, equacionar o rompimento do silêncio com o 

rompimento da relação violenta. Romper o relacionamento violento é difícil porque 

implica romper todo um modelo de vida, a esperança de mudança, ou a fantasia a 

qual minimiza as perdas atuais, fazendo o eventual rompimento projetar-se como 

perda insuportável. 

Uma de nossas entrevistadas, após a denúncia policial formal, não 

rompeu o relacionamento, mas alcançou o abrandamento das violências, usando o 

seguinte artifício: guarda em sua bolsa, junto com documentos pessoais, a cópia do 

boletim de ocorrência, signo de seu poder, com o qual ameaça o marido, no caso de 

nova agressão. 

A ida da mulher à delegacia surte efeitos que, a nosso ver, estão muito 

mais relacionados à representação social desta instituição do que à possibilidade de 

que seja feita justiça, do ponto de vista formal.  

A polícia é invocada como autoridade máxima e externa, representada de 

forma ambivalente, como instituição de proteção e punição, da qual as mulheres 

parecem esperar a administração dos conflitos do casal.  
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Por outro lado, ter ido à delegacia significa a possibilidade de enfrentar a 

violência conjugal de forma mais ativa: a mulher pode passar a contrapor, à ameaça 

de nova agressão , outra ameaça, a de “chamar a polícia”. 

Embora, ao fazer a denúncia, a mulher se posicione, na maioria das 

vezes, como vítima, nem sempre isso significa assumir atitude passiva. Pelo 

contrário, ela pode fortalecer-se, passando a reagir à violência ou à ameaça de 

agressão: 

Eu enfrentei ele com cabo de vassoura. 
 
Ele ficou exigindo que fizesse aborto e eu não fiz. 
 
Não aceito mais ele, desde o nascimento da minha caçula que não 
aceito ele [...] eu não tenho nenhuma vontade de ter relações 
sexuais com ele. Fui eu que propus a separação, primeiro. 
 

Quanto àquelas que romperam, após a denúncia, o relacionamento 

gerador dos episódios de violência, relataram que só o fizeram, porque tiveram 

apoio, seja da família de origem ou dos filhos crescidos. 

Já aquelas que romperam o relacionamento, porém não denunciaram na 

DEDAM , afirmaram que o fizeram, devido à solidariedade dos grupos sociais em 

que estão inseridas. 

De vítimas caladas e isoladas, passaram à expressão do desejo de serem 

reconhecidas como pessoas inteiras, à condição de sujeitos. 

No entanto, quanto à colaboração com relação à participação na pesquisa, 

as mulheres parecem sentirem-se intimidadas. Acreditamos que esse  

comportamento pode ser fruto do medo e da insegurança e/ou simplesmente é uma 

recusa em rememorar a situação violenta e dolorosa. Em contrapartida, a recusa em 

participar da pesquisa pode também ser entendida como recusa do lugar de vítima, 
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desejo de não mais ser objeto de ação do outro (no caso da ação da delegacia ou 

de outros grupos de apoio). 

Entender a importância dos aspectos emocionais inerentes às  relações de 

violência, na esfera conjugal, desconfiando da aparência simplista e mergulhando na 

lógica subjetiva das mulheres, permite recusar e desmistificar o cunho 

psicopatológico que, em certos momentos, uma leitura conservadora resolveu 

imprimir à questão. 

Se para mim, na condição de pesquisadora, escutar as mulheres 

favoreceu a compreensão da violência conjugal, para as entrevistadas, segundo 

alguns depoimentos, a pesquisa parece ter propiciado um momento para a reflexão 

sobre a própria vivência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretendeu analisar as representações sociais que as 

mulheres constroem sobre violência conjugal, da qual são vítimas e de que forma 

estas enfrentam e reagem esta violência.  

Partimos da premissa que as representações sociais das mulheres sobre 

violência conjugal, bem como as formas de enfrentamento e reação não são 

homogêneas e que estas representações sociais relacionam-se com as concepções 

de homem, mulher, relações sociais de gênero, casamento e família, que norteiam o 

universo simbólico destas mulheres. 

 As mulheres, ao se debruçarem sobre si mesmas e se colocarem, 

simultaneamente, como sujeito e objeto de sua reconstrução/interpretação do 

fenômeno da violência conjugal,  representam-no, sob diversos olhares, algumas 

vezes, de maneira ambígua e contraditória. Esse processo potencializa uma 

reinterpretação de suas experiências e a atribuição de novos sentidos à violência. 

O estudo realizado permitiu identificar algumas questões relevantes 

nessa reconstrução da realidade, expostas a seguir: 

O modelo cultural de desigualdade entre os gêneros  no qual os homens 

acreditam ser superiores às mulheres e, a partir daí, passam a violentá-las, é 

apropriado e reelaborado no senso comum pelas mulheres para interpretar suas 

relações de conjugalidade/pareceria e se constitui num eixo matricial para a 

reconstrução da realidade da dominação feminina.     

Nesse sentido, várias perspectivas guiam a compreensão do que seja 

homem e mulher, explicitado em duas representações.  
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A primeira, majoritária,  associa o masculino à esfera pública e o feminino 

à esfera privada, esfera esta associada à casa, ao cuidado com os(as) filhos(as) e 

às atividades domésticas, reforçando, assim, os “lugares” e “papéis sociais” de 

homens e mulheres na sociedade.       

Uma segunda concepção ressalta a importância da mulher e rejeita o fato 

desta ser submissa aos homens, mas afirma que, na vivência do seu dia a dia, não 

consegue romper com esta submissão, muito embora a reconheça.  

Associada a esta representação de homem e de mulher, a representação 

social, que as mulheres constroem sobre as relações de gênero, se traduz na 

tradicional representação de que a relação é de desigualdade, sendo reforçada 

pelos estereótipos de gênero atribuídos, culturalmente, a homens e mulheres. 

Em relação ao modo como as mulheres representam o casamento, estas 

acreditam quase  unanimemente que o mesmo constitui o sonho de todas elas que 

vivem a esperança de alcançar a felicidade, aspecto negado na vivência cotidiana e 

rotineira da violência.  

Desta forma, representam o casamento de duas maneiras: uma 

representação real, que se refere à realidade vivida, que se traduz em violência, 

tristeza, decepção, fruto das diversas violências sofridas e uma outra representação 

que se refere aos sonhos, ao desejo, aos projetos idealizados antes da efetivação 

das relações de conjugalidade.  

A família, por conseguinte, é representada, hegemonicamente, como 

sendo a “base de tudo”. Da mesma maneira que o casamento, há, no pensar das 

mulheres, uma família ideal, aquela que elas gostariam de ter e aquela do dia-a-dia, 

que representa o reconhecimento de que a relação conjugal é fonte de tristeza e 

sofrimento por ser permeada pela violência.  
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 A partir do momento em que as mulheres sofrem violência, elas passam 

a considerar como família apenas os(as) filhos(as),o pai e a mãe. 

Em contradição com as representações de homem e de mulher e com o 

modelo de desigualdade entre os gêneros que ancora as representações sociais das 

mulheres sobre violência conjugal; violência esta que é entendida, ora como 

covardia e monstruosidade ou como advinda do consumo de bebidas alcoólicas,  de 

modo que, a violência conjugal não é percebida pela maioria das mulheres 

entrevistadas, como algo que se dá devido ao sistema patriarcal de gênero que as 

subordina aos homens. Ao contrário, é vista deslocada deste sistema, sendo 

atribuída a fatores externos às relações de gênero.   

As mulheres que denunciaram a violência e não estão engajadas em 

grupos organizados, de modo geral, afirmaram o desejo de retirar a queixa, pois  não 

queriam, efetivamente, que o agressor fosse punido, mas sim, desejavam apenas 

“dar um susto” nele, de modo que este parasse de agredi-la. Desta forma, o real 

interesse da mulher não era punição do agressor. 

A respeito deste assunto, vale lembrar o trabalho de Cançado et al (1991, 

p. 113), onde as autoras ressaltam um aspecto que chamava a atenção, durante o 

atendimento dos casos de violência contra a mulher, era  que: 

[...] as mulheres que sofriam violência física na relação conjugal 
procuravam a polícia para que esta a defendesse, mediante um 
aconselhamento ao marido agressor. Este aconselhamento quase 
sempre, era traduzido pela polícia como um pedido de ameaça ao 
agressor com algumas sansões legais ou, em outras palavras, a 
expectativa era de “dar-lhes um susto”. 
 

Para entender o porquê das mulheres permanecerem com quem as 

agride por tanto tempo, é necessário desvelar a realidade oculta que as oprime 

cotidianamente e as mantém, no pólo da subordinação 
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Vários fatores podem explicar o comportamento ambíguo das mulheres 

para com os seus agressores, de modo que julgar de forma maniqueísta os 

comportamentos como “certo” e  “errado”  é algo perigoso,  pois há que se 

contextualizar a história de vida de cada mulher. 

Para as entrevistadas, a permanência das mulheres nas relações de 

violência vai além do “argumento economicista” de que estas não se separam de 

seus maridos/companheiros porque dependem, financeiramente, destes. Este 

argumento é posto em cheque quando as mulheres afirmam que não se separam de 

seus maridos/companheiros por medo da solidão, medo das ameaças caso 

denunciem a violência, ou porque ainda gostam/amam seus companheiros, apesar 

das agressões sofridas. 

A violência conjugal é representada pelas mulheres, seja pelos seus  

tipos: físico e psicológico (expressos no bater, na destruição de objetos pessoais da 

mulher, xingar, discriminar, isolar, dentre outras), seja pelas conseqüências da 

violência na vida e na saúde delas, a exemplo da depressão, tristeza, baixa-estima, 

dificuldade de relacionamento etc. Contudo, a violência emocional predomina nas 

representações sociais das mulheres sobre a violência conjugal.  

Acreditamos que estas representações sociais sobre violência conjugal 

trazem sinais de avanço na compreensão da violência, pois a mesma passa a ser 

compreendida para além do aspecto físico, dando ênfase à violência emocional que, 

historicamente, não é percebida como violência. Poderíamos afirmar que a 

representação social sobre a violência é ampla, no entanto, apesar desta ampliação, 

observamos que as reações/enfrentamentos ainda se encontram restritos à violência 

física, pois as mulheres que foram à delegacia, na maioria dos casos, denunciaram 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

242 

somente as violências físicas.  Concomitante a este fato, está a falta de punição  

legal  para os casos de violência psicológica e emocional.   

Esta compreensão da violência implica em transformações por mais sutis 

que sejam, nas micro-relações estabelecidas pelas mulheres em seu cotidiano, de 

modo que as diferentes formas de enfrentamento se constituem focos, mesmo que 

isolados, de resistência ao poder patriarcal, bem como a possibilidade de construção 

de novas relações de gênero calcadas na igualdade. 

De forma hegemônica, predomina a representação social da violência 

como intrínseca às relações de conjugalidade, expressa na famosa frase “ todo 

casamento tem briga”. Esta compreensão contribui para o silêncio e para o 

sentimento de que nada por ser feito. Apenas uma entrevistada, que participa de 

grupo organizado, não expressou esta concepção, fazendo referência ao machismo 

como fator determinante da violência e não como algo natural nas relações  

conjugais. 

O fator que causa a violência contra a mulher é atribuído pelas 

entrevistadas à bebida e ao ciúme. Somente uma entrevistada fez referência à 

dominação masculina como fator causador da violência. 

De forma alguma as mulheres são passivas ou cúmplices da violência a 

qual são vitimas, pois não detêm a mesma cota de poder que os homens na 

sociedade. Elas, de uma forma ou de outra, reagem à violência, variando as 

estratégias e sonham com um mundo em que elas sejam valorizadas e respeitadas, 

um mundo sem violência. 

Vale ressaltar que, entre cônjuges, firma-se um contrato de desiguais, o 

que impede o consentimento. Detendo parcelas inferiores de poder; as mulheres, na 

maioria das vezes, não têm sequer condições de barganha. Desta forma, elas 
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cedem quase sempre, inclusive quando o assunto é a violência. A rigor, o contrato 

de casamento/parceria é ilegítimo, pois:  “A liberdade civil não é universal, mas um 

atributo masculino e depende do direito patriarcal, assim, o contrato está longe de se 

contrapor ao patriarcado, ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno” . 

(Pateman, 1993, p. 17) 

   A politização da violência contra a mulher também teve ressonância no 

âmbito das ciências humanas, onde estimulou a crítica teórica às explicações 

estruturais clássicas e uma reflexão voltada para as formas de violência que, 

geradas nos conflitos interpessoais e enraizadas nas práticas, encontram-se 

disseminadas na sociedade. 

A violência contra a mulher está ancorada na desvalorização do gênero 

“feminino” que não atinge apenas as mulheres, mas outras categorias socialmente 

fragilizadas como as crianças e  os(as)idosos. 

Desse modo, as violências do cotidiano e, em especial, a violência 

conjugal, acontecem como formas de sociabilidades previstas, cuja perversidade 

causa estranhamento somente nos setores mais progressistas da sociedade, de 

modo que estas agressões são naturalizadas socialmente. 

O cotidiano se confirma como um fenômeno de dupla face, por um lado 

se constitui em uma esfera da manutenção do status quo, de outra, como de sua 

transformação. Desta forma, o estudo que desenvolvemos aponta para a 

confirmação da pertinência de conceitos relacionados à interação entre indivíduos e 

sociedade, mesmo quando partimos do pressuposto da existência de identidades 

contraditórias, portanto, não fixas, históricas, mutáveis  e que mobilizam os sujeitos 

em diferentes direções. 
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As explicações sócio-estruturais da violência, destacam, de uma ou outra 

forma, a falta de acesso aos recursos para satisfazer as necessidades básicas da  

existência. Essa foi uma das explicações plausíveis já expressa, reforçada pelo fato 

de que a exclusão se configura numa das tendências mais marcantes no Brasil de 

final de século XX e início do século XXI. Porém, esta explicação é insuficiente, ao 

se levar em conta que, por um lado, a violência ritualizada e expressiva é um 

fenômeno presente na nação, pelo menos desde o século XIX, quando o incesto e a 

violência conjugal eram práticas largamente disseminadas em muitas regiões 

brasileiras. 

O aumento expressivo da violência, no Brasil, se atribui com muita 

freqüência às desigualdades sociais e aos diversos estados de carência, sendo a 

pobreza o fator mais compreensivo. 

Não podemos esquecer, contudo, que a violência contra a mulher, 

relaciona-se às demais formas de violência presentes na sociedade, mas ao mesmo 

tempo, se diferencia das demais por ser rotineira, banalizada e, principalmente, por 

atingir, prioritariamente, às mulheres, bem como ser praticada no espaço privado por 

seus maridos e companheiros. 

O que aparece implícito em quase todos os depoimentos é o interesse 

das mulheres em superar as dificuldades e recuperar as relações familiares 

idealizadas, ou seja, construir uma família unida e buscar a felicidade e o bem estar 

expresso através da manutenção das relações afetivo-conjugais, apesar da violência 

vivenciada. 

Somente quando mulheres e homens tornarem-se comprometidos(as) 

em transcender as categorias rígidas das diferenças de gênero, tolerando as 

semelhanças que não lhes foram ensinadas, será possível ocorrer uma mudança 
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real. Para as mulheres, isso envolve resgatar a sua identidade, estabelecendo ou 

restabelecendo a capacidade de organizar sua vida. Para os homens, envolve o 

reconhecimento e a aceitação de suas próprias necessidades de dependência. 

Simultaneamente, ele deve aprender a reconhecer a experiência subjetiva da 

companheira com aquelas necessidades e desejos percebidos por ela e não com 

aqueles com que ele a define. 

A violência conjugal é um fenômeno social complexo, portanto, para que 

seja interrompido o ciclo da violência, é necessário que exista uma rede de apoio à 

mulher agredida que atenda às necessidades de habitação, educação, saúde, 

emprego, transporte e salário digno. A cidadania da mulher agredida deve ser 

resgatada, o que implica no reconhecimento da mesma como sujeito autônomo, 

portadora de direitos. Desse modo, não se pode entender a violência como uma 

questão privada, que deve ser tratada na intimidade do lar; mas sim como uma 

questão que demanda soluções no âmbito da saúde, educação, trabalho, 

segurança,  questões estas que são públicas e comunitárias. 

A violência contra a mulher é uma das formas mais exacerbadas do 

machismo na sociedade, perpetuada através da educação diferenciada, dos meios 

de comunicação de massa e dos papéis sexuais impostos no momento em que a 

criança nasce, consolidada e apropriada pelo sistema patriarcal.   

O combate à violência  contra a mulher compreende  diversas ações: 

1. Atuação do movimento feminista na luta contra todas as formas de 

opressão das mulheres; 

2. Implantação de serviços de prevenção, combate e assistência às 

mulheres vítimas de violência através de serviços de acolhida e de 

assistência psicossocial e jurídica; 
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3. Construção de uma rede de apoio social à mulher que se constitua 

numa estrutura intermediária entre o mundo subjetivo da mulher e 

as instituições econômicas, políticas e sociais que sustentam 

valores e normas concernentes à mulher, ao casamento, à família 

e a violência. As mulheres, provavelmente, assimilam esses 

valores culturais dominantes sobre o gênero feminino, os quais 

influenciarão o modo como elas irão responder à primeira 

agressão sofrida.   

O desafio é promover uma consciência social acerca da violência 

exercida sobre as mulheres, que se traduza em todos os níveis da sociedade. Tornar 

esse fenômeno visível aos olhos da sociedade é um primeiro passo para que 

medidas sejam implantadas e o caráter sagrado da família seja questionado. Assim, 

poderemos iniciar um processo de transformação nas relações de gênero, 

construindo uma sociedade não sexista, tarefa encampada pelo movimento feminista 

e de mulheres. 

O exame da violência ligado à teoria do Estado tem encoberto as 

violências que ocorrem nas relações cotidianas entre as pessoas. Contudo, as 

denúncias da violência sofrida pelas mulheres no dia-a-dia mobilizaram uma pronta 

resposta das comunidades acadêmico-científicas, muito particularmente nas ciências 

sociais. No âmbito dessas ciências destaca-se o pensamento feminista, que ao fazer 

da violência cotidiana um objeto de estudo, legitimou a crítica do movimento social e, 

ao constatar a sua disseminação na sociedade, afastou-se da abordagem clássica 

para buscar nas formas de sociabilidade novas, suas linhas explicativas. As 

pesquisas se orientaram no sentido de perceber a violência como fenômeno 

substantivo e plural, sendo suas diversas expressões nomeadas por seus usos, 
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sejam eles: violência contra a mulher, violência conjugal, violência familiar, violência 

no trabalho, violência verbal e simbólica, entre outras. Ao nomear as violências, o 

pensamento feminista procurou, por um lado, salientar sua disseminação nos 

diversos espaços sociais, e, por outro, desfazer  sua invisibilidade social, 

publicizando-as.   

As mudanças sociais, ocorridas nas duas últimas décadas do século XX, 

são responsáveis por diversas mudanças no papel da mulher na sociedade e 

afetaram também os modelos de família e de casamento vigentes. A inserção das 

mulheres na esfera pública fez com que elas abandonassem o “exclusivismo” das 

tarefas domésticas, apresentando o desafio de uma redistribuição das atividades 

entre os cônjuges e entre os outros membros da família. Nessa “nova família”, as 

tarefas foram redistribuídas de tal forma que todos(as) passam a ser responsáveis 

pelo funcionamento do lar. As mulheres antes confinadas ao espaço doméstico, 

passaram a ter acesso à esfera pública, fato este que as forçou a relegarem para 

terceiros o cuidado com os filhos(as) e com a organização da casa. É claro que esta 

passagem foi muito mais fácil para as mulheres das classes médias e altas, que 

puderam contar com o auxílio de empregadas domésticas, que assumem suas 

tarefas, resguardando para os homens a prerrogativa das atividades na esfera 

pública. 

Entre as classes populares, esta passagem se fez com maiores 

dificuldades, ficando as mulheres sobrecarregadas por uma dupla e tripla jornada de 

trabalho. Isso aliado às dificuldades de inserção no restrito mercado de trabalho para 

a mão-de-obra feminina. 
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Em última instância, predomina nas representações sociais, construídas 

pelas mulheres o ideário de reconstrução e manutenção da família, apesar da 

violência sofrida. 

Percebemos, a partir da fala de algumas mulheres, que suas reações 

diante da violência sofrida, foram: denunciar o agressor na delegacia de defesa da 

mulher, revidar as ações violentas, separar-se do agressor, engajamento em grupos  

sociais organizados; conversar com membros da família, demonstrando, assim, que 

a consciência patriarcal que perpassa o universo cultural-ideológico das mulheres 

vem sofrendo fissuras e modificações, e que novos valores se misturam  aos 

antigos. 

O estudo apontou o enfrentamento da violência em dois níveis: no nível 

público, através da denúncia na delegacia especializada, muito embora  o interesse 

maior seja “dar um sus to” no agressor. Uma outra forma de enfrentamento em nível 

público é a participação das mulheres em movimentos sociais, expresso através da 

organização em grupos. O enfrentamento, em nível privado, se expressa no contar a 

violência sofrida para amigos (as) e familiares, separar-se do companheiro agressor, 

e em alguns casos, reagir com violência aos atos violentos. 

De forma diferenciada, as mulheres enfrentam à violência praticada 

contra elas, seja, através de um enfrentamento mais politizado, por exemplo, a 

organização em movimentos sociais ou pela denúncia; assim como, através de 

enfrentamentos mais tímidos que não contribuem para dar visibilidade ao problema 

da violência contra a mulher.  

Vale salientar que esta compreensão ampla de enfrentamento à violência 

não isenta a luta para encorajar as mulheres para a denúncia, ao contrário, devemos 
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não só incentivá-las a denunciar, mas também encorajá-las para que estas levem à 

frente os processos criminais contra seus agressores. 

Percebemos que nenhuma das mulheres participantes de grupos sociais 

organizados  foi à delegacia denunciar a violência, isto reflete o descrédito que estas 

mulheres têm para com a delegacia, e em geral, para com a instituição policial; que 

para elas não resolve o problema. Elas acreditam muito mais na organização em 

grupos que fortalecem a consciência dos direitos e trabalham a prevenção à 

violência.  

A participação ativa de muitas mulheres de camadas populares, em 

movimentos sociais, tem servido de estímulo para que reorganizem suas vidas 

domésticas. Podemos observar este aspecto, claramente, na fala das mulheres que 

participam dos grupos, quando elas afirmam que a partir do seu engajamento 

passaram a enfrentar o problema da violência de forma mais eficaz. 

As mulheres que foram à delegacia, apesar de terem denunciado, 

publicamente, seus agressores,  não  apresentavam disposição em romper a 

relação, antes acreditavam na transformação das relações e desejavam manter o 

casamento. 

Não podemos, contudo, equacionar o rompimento do silêncio com o 

rompimento da relação violenta. Romper com o relacionamento violento é difícil 

porque implica romper todo um modelo de vida, com a esperança de mudança, ou 

com a fantasia que minimiza as perdas atuais, fazendo o eventual rompimento 

projetar-se como perda insuportável. 

Uma de nossas entrevistadas, após a denúncia policial formal, não 

rompeu o relacionamento, mas alcançou o abrandamento das violências, usando do 

seguinte artifício: guarda em sua bolsa, junto com documentos pessoais, a cópia do 
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boletim de ocorrência, signo de seu poder, com o qual ameaça o marido no caso de 

nova agressão. 

A rigor, não existem diferenças significativas quando as entrevistadas se 

referem aos fatores que causam a violência contra a mulher. Apenas uma delas, que 

participa de grupos organizados, apontou para a violência conjugal  como fruto do 

sistema patriarcal. Acreditamos que este entendimento  se constitui num dos fatores 

que dificulta um enfrentamento à violência de forma mais eficaz.  

O entendimento acerca das relações de gênero revelou que, no universo 

pesquisado, permeia a naturalização dos chamados papéis sociais de gênero. 

Somente uma fala destoa desta compreensão. 

A teoria das representações sociais nos possibilitou  uma aproximação ao 

conhecimento prático ou de senso comum das mulheres sujeitos da pesquisa, que 

apesar de assistemático, traz em si, uma real aproximação ao fenômeno da violência 

contra a mulher, pois se constitui na expressão da vivência da violência conjugal. 

As representações sociais sobre violência conjugal se manifestaram 

através da fala que expressa sentimentos e valores, bem como através da 

expressão icônica (desenhos) feitos pelas mulheres; analisadas a partir da 

compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. Contudo, sua mediação 

privilegiada foi a linguagem, tomada como forma de conhecimento e interação social, 

mesmo sabedora que ela traduz um pensamento fragmentário e se limita a certos 

aspectos da experiência cotidiana de cada sujeito, que é, freqüentemente 

contraditória e possui graus diversos de clareza em relação à realidade.  

Dessa forma, as representações sociais construídas são fruto da vivência 

das contradições que permeiam o dia-a-dia destas mulheres e sua expressão marca 

a interação delas com os diferentes sujeitos com os quais se relacionam em seu 
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cotidiano. A realidade vivida é também representada, e através dela os atores e 

atrizes sociais se movem, constroem sua vida e explicam-na mediante seus 

estoques de conhecimentos.  

Além disso, as representações sociais possuem características referentes 

a aspectos de transformação e resistência na forma de conceber a realidade social 

na qual são inseridas.       
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Fonte: desenho em oficina 

O desenho representa a casa. A mulher saiu e o homem (marido) ia buscar a mulher e batia 
nela. A violência brasileira, a violência está espalhada por todo o país. 
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Fonte: desenho livre em oficina 
Homem apontando o revólver para mulher (ameaça) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

265 

 
 

 
Fonte: Desenho livre em oficina 
Uma mulher quando sofre maus tratos ela se sente sozinha, isolada de todos e de tudo. 
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Fonte: Desenho em oficina 
Este desenho representa os casais unidos e que a violência contra a mulher tem que parar. 
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Fonte: Desenho em oficina 

Delegacia da mulher, denúncia. Participação em reuniões, se unir em movimentos. 
Mobilização em torno do combate à violência e pelo aumento do número de delegacias de 
mulheres.  
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Fonte: Desenho em oficina 
Igreja. Falta de orientação dos pais. Os meninos deveriam ser orientados religiosamente 
para não baterem nas mulheres. Engajar e levar as mulheres para a Igreja. 
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Fonte: Desenho em oficina 
A violência começa desde criança, os meninos brigam com as crianças na escola. No 
intervalo os meninos ficam com chicotes batendo nas meninas. Eles aproveitam a hora do 
intervalo para bater nas meninas. Isto é o que mais acontece nas escolas. Os meninos têm 
que se conscientizar desde pequeno a não agredir as meninas. 
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Fonte: Desenho  em oficina 

A mulher foi denunciar seu marido quando chegou lá a delegacia estava fechada, era um fim 
de semana. A mulher voltou. 
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Fonte: Desenho  em oficina 
Duas cenas. Casais que brigam, discutem. Ao amanhecer, ele se levanta da cama e já 
começa a brigar com ela. Ele sai para trabalhar e ela fica em casa trabalhando. 
Ao anoitecer o homem continua a brigar, o casal vai dormir brigado. Discussões ao 
amanhecer e ao anoitecer, começam o dia e terminam o dia brigando. Homem causador da 
briga, pois quando ele chega está tudo arrumado, mas mesmo assim, ele reclama. Eu 
desenhei duas cenas, não tem nada a ver comigo. Eu desenhei duas cenas tristes. Ao 
amanhecer logo que vai levantando, o sol está brilhando e antes de sair, vai logo brigando 
com ela, a lua e ele chega do trabalho, chega logo brigando. É uma cena horrível , já 
aconteceu comigo, é muito ruim amanhecer e anoitecer, dormir brigando. 
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Fonte: desenho  em oficina 
Violência de mãe contra filha 
 
“Desenhei uma mulher batendo em uma menina com um raspa coco logo de manhãzinha, 
era a minha vizinha. Quando eu cheguei lá a menina estava com a cabeça toda machucada. 
Eu tomei a menina e levei para a minha cada. Ela era uma mulher da vida. Eu tirei a menina 
dela, pois ela era conhecida como valente. Depois a mãe da menina arrependeu-se, seu eu 
vejo a pessoa passar dos limites, eu denuncio”. 
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 Fonte : Desenho em oficina 
“Desenhei um homem correndo atrás para dá nela, aí ela subiu num pé de pau bem alto e 
ficou olhando para a lua, ela ficou lá em cima, vendo as coisas bonitas do céu”. 
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APÊNDICES 
 

   

QUESTIONÁRIO APLICADO PARA TRAÇAR O PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

 

1.Nome 

2.Idade 

3.Estado civil 

a)(  ) casada 

b)(  ) amasiada 

c)(   ) noiva 

d)(   ) namorada 

e) (  ) outro.   

Especificar 

4. Naturalidade 

5.Escolaridade 

6. Profissão 

7. Renda 

8. Tem filhos (as)?  

   (   ) sim   (   ) não    

Quantos (as)?  

9. Cor 

10. Participa ou já participou de algum grupo de mulheres  (  ) sim   (   ) não 

11.Caso a resposta seja afirmativa, qual a freqüência? 

a)(   ) sempre 

b)(   ) freqüentemente 

c)(   ) às vezes 

d)(   ) raramente 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

01) Para você o que é violência contra a mulher? 

02) Você já sofreu algum tipo de violência? Qual? 

03) Relate fatos de violência sofrida por você. 

04) Como é, ou era a relação entre o seu pai e a sua mãe? Você presenciou fatos 

de violência entre eles? 

05) Como foi sua infância, adolescência? 

06) Você sofreu violência quando criança? 

07) Você já denunciou alguma vez na Dedam ou em outra delegacia/local algum 

tipo de violência sofrida? 

08) Como você reage/enfrenta  violência?. 

09)   Por  que as mulheres continuam a viver com os maridos/companheiros 

violentos por muitos anos? por que elas não se separam? (fatores que 

contribuem para a permanência da mulher na relação de violência) 

10)  Como é a sua vida com o seu marido/companheiro? 

11) Para você o que é o casamento? 

12) Qual o significado de família para você, o que você pensa disso? 

13) O que é o amor para você (Falar das suas experiências) 

14) Você acredita nesta afirmação: “quem ama não mata e não bate, ou pratica 

violência”, (tecer comentários sobre  esta frase) 

15) Você acha que as mulheres da classe pobre sofrem mais violência do que as 

outras mulheres das classes médias e alta? O que pensa sobre isso? 

16) Você acha que o problema da violência contra a mulher é uma coisa de casal 

ou é assunto público? 

17) Fale da sua vida do  seu dia a dia com o seu marido/companheiro, filhos (as)? 

18) Quais os seus sonhos pessoais, seus ideais, projetos para o futuro e o 

agora? 

19) Para você existem diferenças entre homem e mulher? 

20) Se sim, quais, como isso se expressa concretamente em sua vida? 

21) Para você o que é ser mulher? 

22) O que é ser homem, qual a sua definição? 

23) O que você acha da relação  homem e mulher? 
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24) Para você quais os fatores que contribuem para a violência contra a mulher? 

25) Você acha que os homens são violentos? 

26)  E as mulheres? 

27) Você participa ou já participou de Grupo de Mulheres? 

28) Em caso afirmativo, sua participação lhe ajuda a enfrentar os problemas da 

violência? 

29) Você acha importante participar de grupo de mulheres? 

 

 
 
 
 


