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pesquisa descritiva, biográfica, 
de abordagem qualitativa com 
análise de conteúdo por 
categorização temática. 
 

 
 

pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa com 
análise de conteúdo por 
categorização temática que 
adotou como referencial 
teórico a Lei nº 11.340 – 
Maria da Penha e o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais- DSM5 
 

37 2 2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
Descrever a história de 
mulheres que sofreram 
violência doméstica. 

2.2 Objetivos Específicos 
Identificar as formas de 
violência sofridas pelas 
participantes. 
Determinar o cenário da 
violência. 
Identificar as formas de 
proteção a que tiveram acesso 
as participantes. 
Constatar o impacto da 
violência na vida dessas 
mulheres. 
Reconhecer sinais de TEPT. 
Propor medidas de prevenção e 
melhora do sofrimento pós-
traumático.

2. OBJETIVOS 
 
 Identificar as formas de 
violência sofridas pelas 
participantes. 
  Determinar o cenário da 
violência. 
 Identificar as formas de 
proteção acessadas pelas 
participantes. 
 Constatar nas narrativas as 
consequências da violência. 
 Reconhecer sinais de TEPT. 
 Propor medidas de 
prevenção e melhora do 
sofrimento pós-traumático. 
 

24 6 Entende- se por violência “o 
uso de força física ou poder, 
em ameaça ou na prática, 
contra si próprio, outra pessoa 
ou contra um grupo ou 
comunidade que resulte ou 
possa resultar em sofrimento, 
morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado 
ou privação”. 2 

Entende- se por violência “o 
uso de força física ou poder, 
em ameaça ou na prática, 
contra si próprio, outra 
pessoa ou contra um grupo 
ou comunidade que resulte 
ou possa resultar em 
sofrimento, morte, dano 
psicológico, desenvolvimento 
prejudicado ou privação”.4  
 



39 3 Trata-se de pesquisa 
descritiva, biográfica de 
abordagem qualitativa. 
O objeto da pesquisa 
biográfica é mostrar como as 
participantes dão forma   as   
suas   experiências, como   
fazem   significar   as   
situações   e   os 
acontecimentos   de   sua   
existência.   E   por   meio   da   
biografização   como 
contribuem para reproduzir e 
produzir a realidade social. 

Trata-se de pesquisa 
descritiva de abordagem 
qualitativa.   
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RESUMO 

Bálsamo, SL. Mulheres vítimas de violência doméstica: como mudar essa realidade? 

 

A violência doméstica contra a mulher ocorre em muitos lares de forma explicita ou 

velada, causando vários transtornos decorrentes da situação de trauma. Ela pode 

assumir diferentes configurações, desde agressões que podem chegar ao óbito, até 

as mais sutis formas de torturas psíquicas que causam pânico e acabam com a 

autoestima das vítimas, levando-as a viver e enfrentar inúmeras situações de 

dificuldade. Os objetivos deste estudo foram identificar as formas de violência sofridas 

pelas participantes, determinar o cenário e as consequências dessa violência, 

identificar as formas de proteção acessadas, reconhecer sinais de transtorno de 

estresse pós-traumático, propor medidas de prevenção e melhora do estresse pós-

traumático. Trata-se de pesquisa descritiva, biográfica, de abordagem qualitativa com 

análise de conteúdo por categorização temática. Foram entrevistadas 10 mulheres 

vítimas de violência doméstica. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista 

oral, norteada pela questão disparadora “me conte a sua história sobre a agressão 

sofrida” e aplicação de formulário sociodemográfico. A idade das participantes variou 

de 28 a 52 anos, a maioria possuía ensino médio (5) e trabalhava no momento da 

entrevista (7). As narrativas foram categorizadas em quatro temas e respectivos 

subtemas: formas de violência (física, psicológica, sexual, moral, patrimonial), cenário 

da violência (ausência de apoio, comportamentos do agressor, disputas, 

culpabilização da vítima, invisibilidade da violência), proteção da vítima (apoio 

institucional, apoio familiar, apoio escola/trabalho, abrigo, autoajuda) e impactos da 

violência (sentimentos, sinal de T.E.P.T., medo, perdas, dano colateral, reações da 

vítima). Todas as participantes sofreram violência física e psicológica, 7 relataram 

violência patrimonial, 4 referiram violência sexual, 2 sofreram violência moral. Todas 

apresentaram sinais de T.E.P.T. e os mais comuns foram:  medo ou pânico, culpa, 

pensamentos invasivos, isolamento. O foco da ação terapêutica deve estar no 

sofrimento emocional causado pela violência e no contexto social em que essas 

mulheres vivem. A atenção primária em saúde pode fazer a diferença ao propiciar 

ações políticas específicas e adequadas a essa população visando a integralidade do 

ser humano, promoção da saúde, prevenção de agravos e ênfase na 

intersetorialidade. 

Palavras chave: Violência contra a mulher; violência doméstica, trauma psicológico 





ABSTRACT 

Bálsamo, SL. Women victims of domestic violence: How to change this reality? 

Explicitly or veiled domestic violence against women occurs in many households, 

causing various disorders arising from the traumatic situation. It can take on different 

configurations, from assaults that can lead to death, to the subtlest forms of psychic 

torture that cause panic and destroy the victims' self-esteem, causing them to live and 

face uncountable difficult situations. The aims of this study is to identify the forms of 

violence suffered by the participants, to determine the scenario and consequences of 

such violence, to identify the forms of protection accessed, to recognize signs of post-

traumatic stress disorder , to propose preventive measures and to improve post-

traumatic stress . It is a descriptive, biographical research with qualitative approach 

with content analysis by thematic categorization. Ten women victims of domestic 

violence were interviewed. Data collection was conducted through oral interview, 

guided by this triggering question: “Tell me the story about the aggression you 

suffered" and application of sociodemographic forms. The age of participants ranged 

from 28 to 52 years, most of whom had finished high school (5) and were working at 

the time of the interview (7). The narratives were categorized into four 

themes and respective sub-themes : forms of violence ( physical, psychological, 

sexual, moral , patrimonial), violence scenario (absence of support, aggressor’s 

behaviour, disputes, victim blame, invisibility of violence) , protection of the victim 

( institutional support, family support, school / work support, shelter, self-help) and 

impacts of violence ( feelings, PTSD signal, fear, losses, collateral damage , victim 

reactions) . All participants underwent physical and psychological violence, 7 reported 

financial abuse, 4 suffered sexual violence, 2 suffered moral violence. All of 

the patients had signs of PTSD, and the most common were intense fear, guilt and 

isolation, difficulty in maintaining routine at home and work, as well as having another 

affective relationship. The therapeutic action should focus on the emotional distress 

caused by violence and not on the social context in which these women live. Primary 

health care can make a difference by providing specific and appropriate policy actions 

to this population aiming at the integrity of human beings, health promotion, prevention 

of aggravations and emphasis on intersectionality. 

Keywords: Violence against women; domestic violence, psychological trauma 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   Minha formação acadêmica é na área de Psicologia, atuo desde 1998, exerci 

diversos cargos na área de saúde mental, dentre eles desenvolvi projeto de 

constituição de um C.A.P.S. no município e fui coordenador do mesmo por um período 

contínuo de 10 anos. Simultaneamente fiz atendimentos individuais e em grupo de 

pacientes com transtornos mentais e emocionais dos mais diversos tipos e gravidade, 

além de fazer orientação as famílias durante 15 anos.  

Neste momento da minha vida, resolvi assumir um novo desafio e desta forma, 

surgiu a ideia de fazer mestrado. Entendi que o Mestrado em Educação nas Profissões 

da Saúde aliava vários pontos importantes em minha decisão. Começando pela 

qualidade do curso de modo geral, por poder dar continuidade a outros projetos 

profissionais, etc. não imaginava que teria um desafio tão grande, mas ao mesmo 

tempo, tão satisfatório em termos de aprendizagem dentro da sala de aula e fora em 

todas as etapas da construção desta pesquisa.   

O interesse pelo tema da violência doméstica veio devido a minha experiência 

profissional e se deve ao fato de que, ainda em nosso país, esta situação ocorre em 

muitos lares de forma explicita ou velada, causando vários transtornos decorrentes da 

situação de trauma. Além disso, as consequências globais da violência contra a 

mulher, causada pelo seu par, afeta a capacidade para manter sua família, seu 

trabalho, sua renda, se manter em contato com a família extensa e fazer parte de 

grupos sociais.1  

A intenção é que, por meio deste trabalho, possamos propor maneiras de 

identificar a ocorrência da violência afim de evitar e de educar as pessoas para 

minimizar as consequências para as mulheres que sofreram maus tratos dentro de 

seus lares e que, por isso, podem desenvolver uma reação patológica ansiosa 

desencadeada pelo choque emocional que as leva a viver e enfrentar inúmeras 

situações de dificuldade. 2 

No contexto de violência doméstica, cabe destacar a importância do ambiente 

externo ao lar, em oferecer proteção e cuidados necessários para tratar a vítima e as 

situações de estresse que a acompanham decorrentes das variadas formas de 

agressões sofridas. 3 
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1.1. Revisão da literatura 

1.1.1. Violência 

Entende- se por violência “o uso de força física ou poder, em ameaça ou na 

prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte 

ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento 

prejudicado ou privação”. 2 

 De acordo com o dicionário Michaelis, violência é definida como: “1-qualidade 

ou característica de violento; 2- ato de crueldade; 3- emprego de meios violentos; fúria 

repentina e 5- coação que leva uma pessoa a sujeição de alguém”. 4 

A violência se apresenta em diferentes tipos e formas, ela pode ser auto 

infringida como nos comportamentos suicidas e nas situações de automutilações; 

entre pessoas distintas, podendo ser intrafamiliar entre parceiros íntimos e membros 

da família e comunitária que em geral acontece em ambiente social e por fim, a 

coletiva que se define por atos violentos macro- sociais, políticos e econômicos 

caracterizados por dominação de grupos e até do Estado. 5 

Destaca-se quatro modos principais na expressão da violência: a física com 

demonstrações de uso da força para causar danos nos outros; a psicológica que é 

verbal e gestual, objetiva causar terror, humilhar, tirar a liberdade e o convívio; a 

sexual que implica aos próprios atos dentro da relação com a intenção de satisfazer a 

excitação e o prazer sem levar em consideração os desejos do outro se utilizando de 

violência ou ameaça e a negligência por meio da ausência ou recusa em prestar 

cuidados. 5,6   

 A violência pode ser vista como a interação de vários fatores individuais, 

sociais, culturais, econômicos e até sem motivo algum. Para abordar as questões 

referentes a ela, seu enfrentamento e prevenção, é preciso de uma 

multidisciplinariedade para que abarque todas as suas variantes num processo 

articulado pelos setores da sociedade. 5 

Não importa quais sejam os fatores relacionados e que levem a atitudes 

violentas, todos eles podem ser modificados. A saúde pública encara esse fenômeno 

de forma coletiva e interdisciplinar baseada em conhecimentos científicos de diversas 

áreas. 6 

Buscando solução para o problema, a saúde pública analisa o maior número 

de conhecimento sobre o assunto, procura saber porque ela ocorre, assim, pode 
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encontrar maneiras de preveni-la e divulgar as informações encontradas para elaborar 

os programas de combate e enfrentamento dando ênfase para a prevenção. 6 

A violência de modo geral pode levar a lesões e outros danos, traumas e mortes 

gerando um custo alto emocional e social, com saúde e segurança. Também está 

associada a várias ações criminosas de cunho social onde impera a desigualdade em 

termos de condições de vida. 5 

A violência assim como seus atos pertencem aos conflitos na relação de 

autoridade, na busca pelo poder, posse e domínio, na destruição do outro e do que 

lhe pertence.5 A área da saúde trata a violência sob dois diferentes aspectos, 

explicativa que se utiliza da teoria e de reflexões filosóficas, operacional mais voltada 

aos transtornos emocionais e físicos, no bem-estar e na qualidade de vida. Aqui, 

destacamos a intenção como fator importante, pois o ser humano pode querer ferir 

alguém propositalmente, isto coloca a questão em termos históricos, na própria 

história da humanidade na qual a violência esteve sempre presente. O outro aspecto 

de destaque é a negligência ou a omissão na intenção de demonstrar poder expresso 

pela ausência. 5 

A violência pode levar a situações de emergência, consultas médicas e 

hospitalizações, a faltas no trabalho e até seu impedimento, causando problemas de 

ordem econômica para o indivíduo e para o sistema público de modo geral. É triste 

observar que a violência é um fenômeno evitável e controlável. 7,8  

 

1.1.2. Violência contra a mulher 

A violência contra as mulheres se apresenta de formas diferentes e em 

intensidades variadas, é recorrente e está presente em todos os países do mundo; 

este tipo de violência pode resultar em crimes hediondos e incorrer em graves 

violações de direitos humanos.  Constitui um grave problema de saúde pública que 

afeta todos os setores da sociedade. 1 

 As múltiplas formas de violência contra mulheres estão baseadas em sistemas 

de desigualdades que se retroalimentam, principalmente, em relação às questões 

sobre a variedade de gênero, raça, etnia, classe e orientação sexual. 1 

 Pode ocasionar sérios traumas, incapacidades e até óbitos, também pode 

levar a problemas de saúde física e emocional devido a carga de estresse que sofrem, 

uso de substâncias como medicamentos, álcool ou outras drogas, situações 

relacionadas à fertilidade e sua autonomia. 9 
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O feminicídio no Brasil é preocupante; em 2016 foram assassinadas 4.645 

mulheres o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres 

brasileiras, contribuindo para um aumento de 6,4% na taxa geral de homicídios. O 

Estado de São Paulo apresentou queda, nesse ano, no número de homicídios contra 

as mulheres na casa de 40,4%. O Estado de Roraima foi líder em assassinatos de 

mulheres no Brasil. 10       

Um outro estudo realizado de 2011 a 2015, com dados fornecidos pelo Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (S.I.N.A.N.), mostra que a violência contra 

a mulher passou de 75.033 para 162.575. 11     

A relação de poder existente entre homens e mulheres é uma forma de 

violência que ocorre basicamente desde o início da humanidade. As questões 

referentes ao gênero compõem o quadro de violências contra a mulher, em que o 

gênero masculino é mais valorizado e empoderado que o feminino; essa dominação 

histórica do masculino leva ao desenvolvimento da questão cultural do patriarcado, na 

qual o homem é o responsável e condutor da família e a mulher tem um papel de 

coadjuvante. Ainda no contexto cultural, destacam-se fatores comportamentais, 

sociais e geográficos contribuindo para possíveis agravamentos da situação de 

violência. 12 

A maior parte da violência sofrida por mulheres é causada por seus parceiros 

masculinos. Apesar de todos os riscos, muitas mulheres não denunciam os maus 

tratos e não procuram ajuda. 7 

Outro estudo traz esse dado também alertando que as mulheres estão mais 

expostas no ambiente doméstico, que no público. 13 

Outras formas de violência também encontradas referem- se as condições de 

trabalho e remuneração, o que, consequentemente, leva as mulheres a ficarem em 

situação de maior fragilidade econômica. A dificuldade ao acesso e a manter- se 

estudando, ou seja, à educação também se configura como uma violência, restringe 

a possibilidade de crítica e leva ao afastamento da realidade. 14 

A “educação” social da mulher é vista como outra provável forma de violência, 

já que determina padrões considerados apropriados ou não a um comportamento 

desejado e valorizado dentro de um modelo considerado ideal para uma mulher 

pertencer a essa sociedade. 15      

 



27 
 

1.1.3 Violência doméstica contra a mulher 

           Observa-se um padrão de comportamento que envolve violência e outros tipos 

de abuso por parte de alguém contra outro dentro do ambiente doméstico que podem 

ser sutis ou descomedidos. Isso pertence as ideações machistas e patriarcais da 

sociedade, que somadas a maior força física e relação com o poder masculino irá 

causar no abusador a sensação de que está fazendo justiça e tem em seus atos essa 

justificativa. 8 

          A vítima pode ficar presa nessa situação devido a fatores como isolamento, 

relação de poder e controle, aceitação cultural, dependência financeira, por 

sentimentos como medo, vergonha e culpa e para proteger os filhos que 

ocasionalmente são usados para ameaçar e barganhar vantagens para o agressor. 8   

Estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)  16 em 2005, em 

dez países incluindo o Brasil, mostrou que na zona rural brasileira, 34% das mulheres 

foram agredidas fisicamente; 14% foram violentadas sexualmente; 37% foram vítimas 

de violência física ou sexual ou as duas em algum período da vida. Na zona urbana, 

27% de mulheres sofreram violência física, 10% foram vítimas de violência sexual e 

29% relataram violência física ou sexual.   

Com base na pesquisa Tolerância Social a Violência Contra Mulheres, 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2014, quase a 

maioria dos participantes (91%) concordaram que a violência doméstica precisa ser 

punida. Esse tipo de violência não encontra barreiras sociais e ocorre em todas as 

classes. Grande parte dos entrevistados também não concordam com agressões 

verbais e violência psicológica. No entanto, nessa mesma pesquisa foram 

encontrados dados que representam o pensamento machista que responsabiliza a 

mulher por determinados atos cometidos pelos homens e que situações que ocorrem 

dentro do lar devem ser discutidas somente pala família. 17 

Pesquisa realizada pelo DataSenado em 2017 refere que 19% das mulheres 

brasileiras acima dos 16 anos já sofreram algum tipo de agressão, sendo que 13% 

ainda convivem com o agressor e destas, 14% ainda são agredidas. Tal fato dá ao 

Brasil a sétima posição num ranking de 84 países em relação ao feminicídio. 18 

Para que se protegesse as mulheres das agressões no ambiente familiar e, 

para que acabasse com a impunidade desses atos foi desenvolvida no Brasil e 

promulgada em 7 de agosto de 2006 a Lei Nº 11.340, intitulada Lei Maria da Penha 

que cria mecanismos para coibir e prevenir as situações de violência doméstica, além 
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de estabelecer medidas de proteção que retiram o agressor da residência e o proíbe 

de se aproximar das vítimas.19 Em seu artigo 5º, violência doméstica e familiar é 

definida como: “qualquer tipo de ação ou de omissão que se baseie na diferença de 

gênero e que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial”. 

  Entende-se por unidade doméstica o espaço de convívio permanente de 

pessoas com ou sem vínculo familiar. O agressor não necessita manter relações 

afetivas com a vítima, pode ser qualquer pessoa que esteja dentro da unidade familiar 

independente de seu grau de parentesco desde que a vítima seja mulher. 19  

Com a criação dessa lei, houve uma maior responsabilização do agressor e a 

criminalização do seu ato considerado grave, também uma conscientização social dos 

papéis de gênero, pois a lei prevê campanhas educativas e preventivas em relação à 

proteção dos direitos da mulher. 19  

 A pesquisa do DataSenado demonstra que praticamente todas as mulheres 

em todas as regiões do país já ouviram falar da Lei Maria da Penha; 80% delas têm 

consciência de que só a lei não basta, apesar de 66% se sentirem mais protegidas e 

de 21% ainda não denunciarem os atos de violência. O medo do agressor ou de que 

ele seja preso e ainda, de iniciar uma disputa judicial, é o que justifica esses dados, 

depois vem a dependência financeira e a criação dos filhos. A grande maioria das 

entrevistadas acha que o ato deve ser denunciado mesmo contra a vontade da vítima. 

Outro dado bastante relevante é que 78% das mulheres vítimas de violência 

doméstica foram vítimas do companheiro ou ex. e que a confiança nas autoridades 

policiais aumentou. 18  

  As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são descritas no 

artigo 7º da Lei Maria da Penha, e serão consideradas neste estudo como segue: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo 
à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
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que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 19 

 
 

 De acordo com o Mapa da Violência 2015; Homicídios de Mulheres no Brasil, 

do total de homicídios cometidos contra elas em 2013, 50,3% estavam ligados a um 

familiar direto da vítima. Os parceiros e ex parceiros contribuíram com 33,2% das 

mortes. 1            

O inquérito revelou que em 51,6% dos atendimentos realizados pelo Sistema 

Único de Saúde em 2014 houve registro de reincidência na prática da violência contra 

a mulher. Observou-se que mulheres negras são vítimas em maior número que 

mulheres brancas, totalizando 59,4% dos casos. Duas em cada três mulheres 

atendidas pelo SUS nesse ano apresentavam lesões em consequência de violência 

doméstica. O estudo destaca a impunidade como fator de aumento nos números e 

estatísticas deste tipo de violência. 1 

  No que se refere ao tipo de violência, verifica-se que a violência física é a que 

mais ocorre, seguida pela psicológica, a sexual e por fim, a patrimonial. O pensamento 

e o comportamento machista que tem raízes históricas e culturais, fazem com que 

este fato se perpetue com a finalidade de punir e corrigir comportamentos 

inadequados de acordo com aquilo que é esperado socialmente da mulher. Quanto 

maior o nível cultural, mais difícil de se encontrar vítimas. 1  

À medida que estudos sobre as causas multifacetadas da violência doméstica 

são realizados e divulgados, as informações disponíveis e acessíveis contribuem para 

os esforços de prevenção. A educação é o instrumento de prevenção mais importante 

ao expor as causas da violência doméstica e possibilitar a compreensão do seu 

impacto e consequências, estimulando assim modos de vida não violentos. 19 

Estratégias educativas devem ser estimuladas com o intuito de conscientizar 

as pessoas, modificar comportamentos e desenvolver capacidades de enfrentamento 

da violência e de prevenção de sua repetição que não gerem estresse. Campanhas 
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de sensibilização popular e qualificação dos profissionais que atuam nessa área são 

bem-vindos. 19 

Vale ressaltar as ações de saúde como os atendimentos médicos, os 

acompanhamentos psicológicos e outros procedimentos de intervenção. 7 No campo 

social, é preciso que se equipare mais e melhor as diferenças de gênero para evitar 

as formas de controle que são exercidas pelos homens e que a sociedade geral 

reconheça e denuncie qualquer tipo de violação dos direitos femininos.20,21  

Em relação aos procedimentos judiciais e policiais, não basta somente a 

criação de leis, também se faz necessário o seu cumprimento, tanto no sentido de 

socorrer e proteger a vítima, como no de punir e reeducar o agressor. Locais 

especializados e preparados para o atendimento e acolhimento são fundamentais 

para que essas mulheres já fragilizadas possam se sentir à vontade para buscarem a 

equiparação através destes sistemas num processo de capacitação permanente dos 

envolvidos em qualquer instância de ajuda e proteção. 19 

No campo das políticas públicas é necessária uma articulação entre a 

federação, estados e municípios, além de ações não governamentais. Também 

precisa haver integração entre os serviços de atenção disponíveis de segurança e 

proteção, saúde, assistência social, educação, trabalho e habitação. É preciso 

incentivar e promover pesquisas e fomentar seus dados, divulgá-los nos meios de 

comunicação para conhecimento social. 19 

 

1.1.4. Consequências da violência doméstica e Transtorno de Estresse Pós-

Traumático 

Uma das consequências da situação de violência é o trauma psíquico que pode 

ocorrer devido ao choque emocional sofrido. A violência doméstica pode assumir 

diferentes configurações, desde agressões que deixam marcas pelo corpo e que 

podem chegar ao óbito, até as mais sutis formas de torturas psíquicas que causam 

pânico e que acabam com a autoestima das vítimas. 22 

A violência doméstica pode afetar também outros membros da família além da 

mulher. 18 Outra consequência da situação de violência doméstica contra a mulher é 

a dificuldade com os filhos, tanto no que se refere aos próprios sentimentos, quanto 

aos comportamentos dos filhos ou suas alterações. 22 

Alguns dos direitos da mulher dentro do lar são retirados pelo agressor, 

iniciando com o fato de viver livre da violência, de ser respeitada e valorizada, 
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expressar suas opiniões e partilhar decisões, a independência, a vida social, sobre 

seu corpo, de suas necessidades emocionais, de não ser ameaçada ou coagida, 

equidade financeira. São direitos sociais e até legais dentro de uma união e que 

acabam por ser violados, isto também já é por si só, uma forma de violência. 23 

Na violência doméstica e familiar a pessoa que deveria dar proteção, é quem 

agride, o local onde deveria ser o refúgio, é onde acontecem as agressões. O trauma 

nesse contexto está ligado a falhas ambientais, causando quebra de confiança neste 

ambiente; é vivido como uma excitação que precisa ser eliminada, como um conflito 

entre desejos que não são compatíveis.24 

Nessa situação é preciso certo amadurecimento emocional para se estabelecer 

relações com o exterior e nele encontrar objetos que irão servir para eliminar as 

tensões na busca de se preservar e de dar continuidade de si na relação. Segundo 

Winnicott, o trauma pode ser descrito como:  

 

[..] aquilo contra o que uma pessoa não tem defesa organizada e que se vê 
num estado de confusão, talvez, depois, ocorra uma reorganização dessas 
defesas, porém, mais primitivas do que as que foram consideradas 
suficientemente boas antes do ocorrido.”24 

 

O estresse gerado nas mais variadas situações traumáticas pode tornar-se um 

elemento presente em toda doença adquirida e, posteriormente, produzir 

determinadas modificações na estrutura e na composição química do organismo. Tais 

modificações podem ser observadas e medidas. Considera-se como estresse um 

estado que é manifestado por uma síndrome específica, e que se constitui por todas 

as alterações não específicas produzidas num sistema biológico. 25 

Em uma visão biopsicossocial em que os estímulos estressores podem estar 

no meio externo (estímulos de ordem física ou social), quanto no meio interno 

(pensamentos, fantasias, emoções e sentimentos), o estresse é definido como: “ 

relação particular entre uma pessoa seu ambiente e as circunstâncias às quais está 

submetida, que é avaliada por ela como uma ameaça ou algo que exige dela mais que 

suas próprias habilidades”. 26  

Por sua vez, Laplanche e Pontalis 27 definem trauma psíquico da seguinte 

maneira:  

 

um acontecimento da vida do sujeito que se define por sua intensidade, pela 
incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma adequada, 
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pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que provoca na 

organização psíquica. 27 
 

Como efeitos das ações violentas, vários transtornos mentais podem surgir 

concomitante ou após algum tempo do fato ocorrido. As alterações no sono são 

comuns, com pesadelos constantes sobre a agressão sofrida; problemas associados 

à alimentação, pode ser falta ou excesso; isolamento familiar ou social evitando 

contato com outras pessoas, colocando a vítima mais facilmente a disposição do 

agressor; sentimentos considerados negativos e nocivos como medo, paranoia, culpa 

e ansiedade; baixa autoestima; pensamentos suicidas; abuso de substâncias 

químicas lícitas e não. 23 

Outrossim podem surgir sintomas intensos de depressão, dificuldade em 

controlar a própria raiva, episódios de distanciamento de si mesmo e alienação, além 

de confusão sobre a identidade, perda da confiança em outras pessoas, maior 

instabilidade nas demais relações com as pessoas, comportamento impulsivo e até 

autodestrutivo, mudanças nas cognições e dores crônicas pelo corpo. 28 

Outros fatores que também podem ser destacados, não como consequência, 

mas, talvez, como prováveis causadores ou facilitadores de situações de violência 

seriam as falhas ainda existentes nos sistemas de saúde em atenção às mulheres que 

não são adequados e com a qualidade necessária para o seu atendimento. Falhas 

sociais que ainda deixam as mulheres em posição de submissão sendo discriminadas, 

quanto mais situações de exclusão elas enfrentam, maior vulnerabilidade elas 

demonstram. 9 

Essas ocorrências sozinhas ou somadas podem levar ao transtorno de estresse 

pós-traumático (T.E.P.T.) como consequência das diversas formas de violência, do 

tempo de exposição, da vulnerabilidade individual, de condições de isolamento, de 

renda. 9 

A ocorrência de T.E.P.T. é mais comum em mulheres que em homens, elas 

apresentam duas vezes mais possibilidades de desenvolver o transtorno e os seus 

sintomas são mais persistentes. Alguns dos fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento irão variar de acordo com a extensão do evento e de como ele afetou 

a vida desta pessoa, a sua duração, fatores orgânicos individuais, o despreparo para 

enfrentar a situação, falta ou pouco apoio social de modo geral. 25
-
29              
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O TEPT é um transtorno mental que pode aparecer isolado ou levar a outros 

transtornos psiquiátricos, que irão se desenvolver como resposta a vivência de algum 

evento traumático. Entre as comorbidades psiquiátricas mais comuns estão os 

distúrbios de humor, com a depressão aparecendo em primeiro lugar, os transtornos 

de ansiedade, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, transtorno 

obsessivo compulsivo, transtornos de tipo somatoforme, transtornos dissociativos e 

transtornos de personalidade. 30 

 A probabilidade de um indivíduo adoecer vai depender de como ele analisa e 

avalia esses estímulos para enfrentá-los, bem como de sua vulnerabilidade orgânica. 

Este enfrentamento pode ser definido como a estratégia ou o conjunto de esforços 

que se faz no intuito de dominar a situação estressante.31 O seu início ocorre 

normalmente após três meses do acontecimento do fato e os seus sintomas podem 

ser classificados em três diferentes categorias:  

 Intrusão: são as lembranças do trauma vivido que reaparecem de forma 

inesperada e em episódios de “flashback” da memória. Essas lembranças são vívidas 

e intensas e são também acompanhadas por emoções dolorosas. É uma recordação 

que pode ser tão forte que o indivíduo traumatizado tem a sensação de estar revivendo 

tudo novamente como o ocorrido.  

Fuga: os sintomas de fuga afetam o relacionamento com outras pessoas, o 

indivíduo que sofre o trauma evita formar laços emocionais íntimos novamente com 

receio de se machucar e consegue executar somente as atividades que são de rotina 

ou aquelas consideradas mecânicas. A falta de habilidade em sentir e lidar com suas 

emoções aparece nesta fase e torna-se difícil para ele expressar tudo aquilo que 

sente; busca evitar situações ou atividades que lembrem do evento traumático original 

no intento de esquecê-lo. O trauma permanece afetando o comportamento destes 

indivíduos sem que eles percebam. A culpa também pode ser um sentimento que os 

acompanham nesta fase e não é incomum de ocorrer. 

Hiperexcitação: a pessoa traumatizada age como se fosse constante e 

frequentemente ameaçada podendo reagir com irritação e de modo explosivo, 

imitando o comportamento agressivo; nesta fase pode ocorrer problemas de 

concentração e de memória, problemas ligados ao sono como pesadelos e insônia, 

reações exageradas e intempestivas relacionadas à sensação de perigo constante e 

iminente como se a violência fosse acontecer a qualquer momento. Ocorre déficit no 

controle sobre os impulsos e há risco de suicídio.31 
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Segundo o DSM V (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais), os 

critérios para se identificar o T.E.P.T.  são:  

 

A. Exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou 
violência sexual em uma (ou mais) das seguintes formas: 1. Vivenciar 
diretamente o evento traumático. 2. Testemunhar pessoalmente o evento 
traumático ocorrido com outras pessoas. 3. Saber que o evento traumático 
ocorreu com familiar ou amigo próximo. Nos casos de episódio concreto ou 
ameaça de morte envolvendo um familiar ou amigo, é preciso que o evento 
tenha sido violento ou acidental. 
B. Presença de um (ou mais) dos seguintes sintomas intrusivos associados 
ao evento traumático, começando depois de sua ocorrência: 1. Lembranças 
intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento traumático. 2. 
Sonhos angustiantes recorrentes nos quais o conteúdo e/ou o sentimento do 
sonho estão relacionados ao evento traumático.         3. Reações dissociativas 
(p. ex., flashbacks) nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento 
traumático estivesse ocorrendo novamente. (Essas reações podem ocorrer 
em um continuum, com a expressão mais extrema na forma de uma perda 
completa de percepção do ambiente ao redor.). 4. Sofrimento psicológico 
intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que 
simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. 5. 
Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem 
ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático.  
C.Evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático, 
começando após a ocorrência do evento, conforme evidenciado por um ou 
ambos dos seguintes aspectos: 1. Evitação ou esforços para evitar 
recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou 
associados de perto ao evento traumático. 2. Evitação ou esforços para evitar 
lembranças externas (pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, 
situações) que despertem recordações, pensamentos ou sentimentos 
angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático.  
D. Alterações negativas em cognições e no humor associadas ao evento 
traumático começando ou piorando depois da ocorrência de tal evento, 
conforme evidenciado por dois (ou mais) dos seguintes aspectos: 1. 
Incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático 
(geralmente devido a amnésia dissociativa, e não a outros fatores, como 
traumatismo craniano, álcool ou drogas). 2. Crenças ou expectativas 
negativas persistentes e exageradas a respeito de si mesmo, dos outros e do 
mundo (p. ex., “Sou mau”, “Não se deve confiar em ninguém”, “O mundo é 
perigoso”, “Todo o meu sistema nervoso está arruinado para sempre”). 3. 
Cognições distorcidas persistentes a respeito da causa ou das 
consequências do evento traumático que levam o indivíduo a culpar a si 
mesmo ou os outros. 4. Estado emocional negativo persistente (p. ex., medo, 
pavor, raiva, culpa ou vergonha). 5. Interesse ou participação bastante 
diminuída em atividades significativas. 6. Sentimentos de distanciamento e 
alienação em relação aos outros. 7. Incapacidade persistente de sentir 
emoções positivas (p. ex., incapacidade de vivenciar sentimentos de 
felicidade, satisfação ou amor).  
E. Alterações marcantes na excitação e na reatividade associadas ao evento 
traumático, começando ou piorando após o evento, conforme evidenciado por 
dois (ou mais) dos seguintes aspectos: 1. Comportamento irritadiço e surtos 
de raiva (com pouca ou nenhuma provocação) geralmente expressos sob a 
forma de agressão verbal ou física em relação a pessoas e objetos. 2. 
Comportamento imprudente ou autodestrutivo. 3. Hipervigilância. 4. Resposta 
de sobressalto exagerada. 5. Problemas de concentração. 6. Perturbação do 
sono (p. ex., dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou sono agitado).  
F. A perturbação (Critérios B, C, D e E) dura mais de um mês.  
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G. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, 
profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.  
H. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância (p. 
ex., medicamento, álcool) ou a outra condição médica. Determinar o subtipo: 
Com sintomas dissociativos: Os sintomas do indivíduo satisfazem os critérios 
de transtorno de estresse pós-traumático, e, além disso, em resposta ao 
estressor, o indivíduo tem sintomas persistentes ou recorrentes de: 1. 
Despersonalização: Experiências persistentes ou recorrentes de sentir-se 
separado e como se fosse um observador externo dos processos mentais ou 
do corpo (p. ex., sensação de estar em um sonho; sensação de irrealidade 
de si mesmo ou do corpo ou como se estivesse em câmera lenta). 2. 
Desrealização: Experiências persistentes ou recorrentes de irrealidade do 
ambiente ao redor (p. ex., o mundo ao redor do indivíduo é sentido como 
irreal, onírico, distante ou distorcido). Nota: Para usar esse subtipo, os 
sintomas dissociativos não podem ser atribuíveis aos efeitos fisiológicos de 
uma substância (p. ex., apagões, comportamento durante intoxicação 
alcoólica) ou a outra condição médica (p. ex., convulsões parciais 
complexas). Especificar se: Com expressão tardia: Se todos os critérios 
diagnósticos não forem atendidos até pelo menos seis meses depois do 
evento (embora a manifestação inicial e a expressão de alguns sintomas 
possam ser imediatas). 29 
 
 

 O D.S.M. V apresenta uma linguagem comum aos profissionais e estudiosos 

da área da saúde mental, seus critérios são acessíveis e precisos, sendo um 

importante auxiliar e guia no processo de identificar os sinais patológicos ou de 

desordens emocionais relacionados à violência. O manual nesta edição considera as 

diferenças de gênero no sentido do sexo biológico, influindo nas condições 

psicológicas, comportamentais e sociais. 29 

Alguns dos sintomas de uma exposição a um acontecimento traumático ou 

estressante podem variar de sinais de ansiedade e medo, a frivolidade e sentimento 

de mal-estar, demonstrações de raiva e agressividade e sintomas de desagregação, 

as reações emocionais não pertencem mais ao critério A descrito acima e situações 

de violência doméstica podem levar ao desenvolvimento deste quadro patológico. 29 

O reviver a situação traumática faz parte, pois essas recordações são 

involuntárias e intrusivas, lembranças que são recorrentes incluem sensações 

fisiológicas, emocionais e comportamentais, além de sonhos angustiantes com o fato. 

Qualquer tipo de estímulo que possa ser associado ao evento será evitado. Pode 

ocorrer mudança nas cognições e no humor, algumas dessas mudanças podem ser 

exageradas ou persistentes. 29 

Sentimento de culpa são comuns sobre as causas do evento. Pode ocorrer 

isolamento familiar e social e a ausência de sentimentos positivos. Comportamento 

agressivo, autodestrutivo e até suicida. A sensibilidade fica exacerbada e as reações 

a estímulos inesperados vem com tensão e nervosismo. Dificuldades de concentração 
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e memória aparecem. Problemas com sono e pesadelos também, além de sintomas 

somáticos. 29 

O transtorno de estresse pós-traumático pode levar a incapacidades físicas, 

profissionais e sociais, além de um alto custo ao sistema de saúde. A comorbidade 

com outras patologias ocorre em 80% dos portadores em relação aos que não tem o 

transtorno. 29 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Descrever a história de mulheres que sofreram violência doméstica. 

2.2 . Objetivos Específicos 

 Identificar as formas de violência sofridas pelas participantes. 

 Constatar nas narrativas as consequências dessa violência. 

 Determinar o cenário da violência. 

 Identificar as formas de proteção acessadas pelas participantes. 

 Reconhecer sinais de TEPT. 

 Propor medidas de prevenção e melhora do sofrimento pós-traumático. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de pesquisa descritiva, biográfica, de abordagem qualitativa.  

O objeto da pesquisa biográfica é mostrar como as participantes dão forma   as   

suas   experiências, como   fazem   significar   as   situações   e   os acontecimentos   

de   sua   existência.   E   por   meio   da   biografização   como contribuem para 

reproduzir e produzir a realidade social. 32,33 

  

3.2 Cenário  

O estudo foi realizado em um município do estado de São Paulo.  Foi utilizado   

o   espaço   de   uma   instituição   de   atendimento   a   mulheres que vivenciaram 

situação de violência doméstica, com salas preparadas para dar acolhimento e 

privacidade às vítimas.  

 

3.3 Participantes do estudo 

As   participantes   foram   captadas   em   uma   instituição   que   acolhe   e 

garante a integridade física de mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. 

Os dados foram coletados com a participação de dez mulheres.  

 

3.3.1 Critérios de inclusão das participantes 

Mulheres maiores de dezoito anos, que viveram situações de violência 

doméstica, amparadas pela rede de atenção a vítimas de violência doméstica, que   

concordaram   em   participar   do   estudo   e   assinaram   o   Termo   de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

3.4 Coleta dos dados 

3.4.1 Instrumentos de coleta de dados   

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista oral, norteada por uma   

questão   disparadora   e   questões   acessórias   aplicadas   no   intuito   de 

complementar as informações narradas (Apêndice A), e aplicação de formulário 

sociodemográfico (Apêndice B). 

A questão disparadora das narrativas foi: “me conte a sua história sobre a   

agressão   sofrida”.   O   formulário   sociodemográfico   abordou   questões referentes   
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a   dados   pessoais, escolaridade, profissão, composição   familiar, situação 

econômica, iniciativa em buscar ajuda e apoio e como se deu isso. 

 

3.4.2. Procedimentos de coleta de dados  

Os convites para participar do estudo foram ofertados pelos profissionais da 

equipe multidisciplinar da instituição de acolhimento e acompanhamento de situações   

de   violência   contra   a   mulher   do   município, assim   como o   seu agendamento 

para que se realizassem as entrevistas. Estes agendamentos se deram por contato 

telefônico. A instituição cedeu uma sala apropriada para que as entrevistas fossem 

realizadas com privacidade, estando presentes somente o pesquisador e a 

participante. 

Na ocasião da entrevista foi explicado a cada uma das dez participantes, 

individualmente, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice C) e depois   

lido   na   integra.   Sem   qualquer   dúvida   sobre   a   pesquisa, elas   o assinaram 

consentindo.  

A entrevista oral foi conduzida por livre discurso, quando necessário, durante a 

narração foram aplicadas algumas perguntas norteadoras (Apêndice A) para 

complementar as informações tendo em vista os objetivos do estudo. 

Foram   coletados   dados   a   partir   da   narrativa   das   histórias   de   violência 

doméstica sofrida pelas participantes em entrevistas com duração aproximada de uma 

hora, variando de acordo com a necessidade de cada narrativa dos fatos.  

As entrevistas foram gravadas em áudio pelo celular Iphone 5s. A coleta de 

dados foi realizada no período de janeiro a março de 2018. 

 

3.5. Organização e análise dos dados 

As narrativas foram transcritas literalmente e analisadas utilizando-se a 

metodologia de Análise de Conteúdo. 32 

 Segundo Bardin:  

 

A análise de conteúdo representa um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores [...] que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 
dessas mensagens. 32 
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Os   depoimentos   foram   sistematizados   e   submetidos   à   análise temática, 

uma   das   técnicas   de   Análise   de   Conteúdo, que   valoriza   os significados   

presentes   nas   falas, sua   correlação   com   as   narrativas   e   a articulação com 

o referencial teórico adotado na pesquisa. 32,33  

Foram adotados como referencial teórico a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 

2016, intitulada Maria da Penha, que estabeleceu as formas de violência doméstica 

ou familiar contra a mulher, medidas integradas de prevenção e como   deve   ser   

prestada   a   assistência   a   mulher   em   situação   de   violência doméstica,   bem   

como   a   nova   classificação   americana   para   transtornos mentais, intitulada DSM-

5, publicada em 18 de maio de 2013, que  oportunizou base segura e cientificamente 

fundamentada para a abordagem do transtorno de estresse pós-traumático. 19,29 

O   processo   de   análise   se   iniciou   com   uma   primeira   leitura   dos 

depoimentos   para   tomar   contato   direto   com   o   material   obtido   e   deixar-se 

impregnar pelo seu conteúdo.  Após essa fase, realizamos a leitura exaustiva do 

material para selecionar partes do material que fossem significantes para responder   

aos   objetivos   da   pesquisa, identificando   assim   as   unidades   de contexto. 

Após leituras detalhadas das unidades de contexto foram selecionadas as   

unidades   de   registro, elementos   de   significação, classificação   ou codificação.   

Este   procedimento   ocorreu   em   todas   as   dez   narrativas.   As unidades de 

registro foram classificadas em subtemas que por sua vez foram categorizados em 

temas, em um esforço de síntese interpretativa. Em seguida foram organizados 

quadros nos quais foram reunidas as unidades e registro de todas as participantes por 

tema e subtema (Apêndice D). 

Para caracterização das participantes foi elaborada uma tabela com os dados   

obtidos   na   aplicação   do   formulário   sociodemográfico, analisados conforme a 

frequência das variáveis. Ademais, foi elaborado um quadro com o perfil das 

participantes, relacionando características sociodemográficas com as formas de 

violência relatadas. 

As participantes receberam nomes de flores com o intuito de preservar o 

anonimato. 





43 
 

4 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com   

Seres Humanos da Faculdade   de   Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia   

Universidade Católica de São Paulo com o protocolo nº CAAE 80311617.6.0000.5373, 

conforme a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. As participantes assinaram o Termo de Esclarecimento Livre Esclarecido. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1.  Caracterização das participantes 

 

Tabela 1: Distribuição das participantes do estudo segundo critérios de idade, 

estado civil, escolaridade, ocupação, etnia, situação econômica, trabalho, lazer e 

iniciativa em procurar apoio institucional (Sorocaba, 2018) 

Variáveis Participantes 
 

Idade em anos Nº 
21 a 29                                                      3 
30 a 39 3 
40 a 49                                                     2 
50 ou mais                                                2 
Estado civil Nº 
Solteira         5 
Casada 2 
Divorciada 3 
Escolaridade Nº 
Fundamental incompleto                           1 
Médio Completo                                       4 
Técnico 1 
Superior Completo 4 
Ocupação Nº 
Advogada                                                 1 
Cabelereira/ Manicure 2 
Autônoma 2 
Professora 1 
Comerciante 1 
Gestora/ Gerente 2 
Estudante 1 
Etnia   Nº 
Branca                                                       8 
Parda 2 
Como declara a situação econômica Nº 
Ruim                                                       3 
Regular   4 
Boa 3 

Trabalha atualmente Nº 
Sim 7 
Não 3 
Lazer Nº 
Sim 5 
Não 5 
Iniciativa em procurar a instituição Nº 
Própria                                                   7 
Familiar 2 
Profissional de Saúde 1 

  Fonte: Autor: Sérgio Leão Bálsamo    
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Quadro 1: Perfil das participantes quanto a idade, estado civil, número de 

filhos, formação, ocupação e formas de violência relatadas (Sorocaba, 2018). 

Participante Perfil 
 

Magnólia Casada, 40 anos, superior completo, advogada, 3 filhos, trabalha 
atualmente, sofreu violência física, psicológica e patrimonial. O 
agressor foi o marido, não especifica o tempo que foi agredida. 

Dália Divorciada, 39 anos, 3 filhos, cabelereira, ensino médio completo 
desempregada. Sofreu violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral. O agressor foi o marido por 21 anos. 

Jasmim Solteira, 29 anos, 2 filhos, ensino técnico, técnica de enfermagem, 
autônoma (costura). Sofreu agressão física, psicológica. O 
agressor foi o companheiro e foi agredida por aproximadamente 5 
anos.  

Margarida Divorciada, 50 anos, 2 filhos, superior completo, professora. 
Sofreu agressão física, psicológica, patrimonial. O agressor foi o 
ex marido e foi agredida por 21 anos. 

Violeta Solteira, 47anos, sem filhos, superior completo, comerciante. 
Sofreu agressão física, psicológica, patrimonial. O agressor foi o 
companheiro por 7 meses. 

Rosa Solteira, 52anos, 3filhos, ensino médio completo, assistente de 
gestão de políticas públicas. Sofreu agressão física, psicológica, 
sexual, patrimonial. O agressor foi o marido e foi agredida por 
aproximadamente10 anos. 

Marcia Divorciada, 38anos, 2filhos, Ensino fundamental completo, 
cozinheira. Sofreu agressão fica, psicológica, sexual, patrimonial 
O agressor foi o marido por 22 anos. 

Alfazema Solteira, 28anos, sem filhos, estudante, técnico incompleto. Sofreu 
agressão física, psicológica. O agressor foi o irmão e foi agredida 
por aproximadamente 18 anos. 

Tulipa Casada, 34anos, 2 filhos, superior completo, gerente de auditoria. 
Sofreu agressão física, psicológica e patrimonial. O agressor foi o 
marido por 14 anos. 

Azaléia Solteira, 29 anos, 1 filho, ensino médio completo, cabelereira, 
desempregada. Sofreu violência física, psicológica, patrimonial, 
sexual e moral. O agressor foi o ex marido e não especifica por 
quanto sofreu violência. 

Fonte: Autor Sérgio Leão Bálsamo 

 

5.2. As histórias narradas pelas participantes 

 

Ao analisar os dados contidos nas histórias narradas foi possível organizar as 

seguintes categorias: formas de violência, cenário da violência, proteção da vítima e 

impactos da violência. Por sua vez as categorias foram organizadas em subcategorias 

que serão apresentadas a seguir. 
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5.2.1 Formas de violência 

Quadro 2: Subcategorias resultantes da análise dos depoimentos sobre as formas de 

violência 

Categoria Subcategorias 
 

Formas de violência Violência física 

Violência psicológica 

Violência Moral 

Violência Sexual 

Violência Patrimonial 

Fonte: Autor Sérgio Leão Bálsamo 

 

Aqui destacamos as formas de violência sofridas e narradas pelas participantes 

da pesquisa como elas se lembram dos fatos vividos. Esta classificação está baseada 

no parágrafo 7º da Lei Nº 11.340 intitulada Lei Maria da Penha. 19 

  De acordo com o que foi relatado pelas participantes, as formas de violência 

mais comuns foram a violência física e psicológica. As duas formas de violência foram 

narradas pelas dez participantes.   

A violência física pode ser infringida com a própria força do agressor ou com o 

uso de objetos, exemplificadas a seguir. 

Na violência física com o uso da própria força do agressor: 

 

“[...] ele ficava sentado na minha barriga e me enforcando, eu apanhei 

na frente de uma ex funcionária [...]” Violeta  

 

“[...] Ele trincou minha clavícula, tive um problema no pulso né e as 

esfoliações e todo o resto [...]” Magnólia 

 

“[...] Ele apareceu em casa e começou a me empurrar, me bater, puxar 

meu cabelo, fazer várias acusações e queria levar meu filho[...]” Tulipa 

 

Com o uso de outros objetos ou armas para ameaçar e intimidar:  

 

“[...] vassoura, essas coisa, ele tacava.” Alfazema 
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 “[...] ele pegou uma foice de mão que ele tinha e veio pra cima      

de mim com essa foice [...]” Jasmim 

 

“[...]ele começou me agredir... ele me empurrou, me jogou no chão, 

ele me bateu com uma madeira nas costas que era da porta e.…me 

deu um soco e diversos golpes [...] “Magnólia 

 

Segundo dados encontrados em pesquisa sobre as repercussões da violência 

na vida da mulher, realizada em 2014, por volta de 50 mil casos de violência contra a 

mulher foram registrados o Brasil nesse ano; desse total, 52% foram casos de 

violência física, ou seja, mais da metade do total dos registros. O mesmo estudo 

destaca que 42% das mulheres que sofrem agressão são agredidas diariamente. 

Descreve que 25,5% delas são agredidas com a própria força do agressor, 16,1% são 

agredidas com objetos de casa e 7,85 são agredidas com tipos diversos de armas. 34  

Outros estudos realizados com mulheres em situação de violência no 

atendimento primário de saúde apontam o rosto como uma das regiões do corpo mais 

afetada, pois está associado a beleza feminina e para marcar de forma visível o 

“poder”. 35, 36 Agressões no rosto foram relatadas pelas participantes: 

 

“[...] ele mordeu meu rosto, me enforcou ele me deu muitos socos, 

muitos tapas no meu rosto e meu filho    chorando[...]” Jasmim 

 

“[...] ele começou a me agredir, me estapeou, me deu três tapas na 

cara, me fez rolar da cama e eu sem saber do que se tratava[...]” 

Alfazema  

 

          Um estudo realizado no Nordeste do Brasil, avaliando um período de quatro 

anos de registros em uma delegacia, demonstrou a prevalência da violência física 

sobre as outras formas avaliadas. Mais uma vez se demonstra o uso da agressão 

como forma de exercer o controle. 37 

        Na violência psicológica as ameaças diretas às mulheres, seus filhos ou seus 

pais, xingamentos, situações de humilhação e intimidação, amedrontamento, críticas 

contínuas e contundentes, na tentativa de controle delas e de suas ações foram 

relatadas pelas as participantes. Pais e outros parentes também foram atacados na 
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tentativa de diminuí-los e afastar a vítima cada vez mais da segurança e proteção que 

poderiam encontrar na família. 

 

“[...] ele me passou o tempo inteiro me ameaçando pelo whatsapp e 

whatsapp da minha mãe, que ia me matar, que ia matar, ele só falava 

isso, [...]” Magnólia 

 

“[...] eu era chamada de tudo quanto é nome que você imaginar, de 

vagabunda de todos os nomes...coisas que nunca mereci [...]” Dália 

 

“[…] ele dizia que não era pra gritar que ele queria realmente me matar     

[...]” Jasmim 

 

“[...] ele só falava que se eu separasse e largasse dele, fosse embora 

ou abrisse a boca pra falar pra alguém ele matava minha família[...]” 

Dália 

 

                         “[...] desde então eu tive muitas agressões verbais [...]” Alfazema  

 

A violência psicológica se inicia de modo lento e silencioso, aumentando sua 

intensidade e suas consequências ao longo do tempo, pode ser sutil e velada não 

aparecendo a quem está fora do convívio familiar e impede o desenvolvimento 

emocional, familiar, profissional e social. 38 

A frequência com que acontece leva a intenso sofrimento por parte da vítima, 

que pode causar alterações em seu comportamento habitual. Associados à violência 

psicológica estão sentimentos como medo, confusão, negação, baixa autoestima e 

desesperança. Estes sentimentos mantém as vítimas presas no padrão de relação 

abusiva vivida. 38 

Algumas mulheres consideram a violência psicológica mais brutal que a 

violência física; as formas mais comuns relatadas por elas incluem intimidação, 

humilhação e insultos.6  Estudo mostra que 45,5% das mulheres vítimas de violência 

doméstica sofrem com ameaças, calúnias e xingamentos, também é um número muito 

elevado. 34 

Em relação a violência sexual foi apurado junto a quatro entrevistadas que os 

agressores usavam da intimidade que tinham com elas para manterem relações 
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sexuais forçadas e sem o consentimento delas, algumas vezes foram utilizadas 

formas de intimidação e em outras, até agressão ou uso da força física para consumar 

a relação como mostram os relatos: 

 

“[...] e ele acordava de madrugada querendo sexo e ... se eu não 

fizesse ele falava que eu estava traindo, que eu tinha outro [...]” Tulipa 

 

“[...] durante estes 22 anos sempre fui violentada, sempre fui 

ameaçada [...]” Hortência 

 

“[...] aí ele me bateu depois quis fazer sexo, ele sempre fazia isso                      

[...]” Rosa 

 

As narrativas condizem com a definição de Azevedo e Guerra (1988) sobre 

violência sexual: “relações que envolvem contato físico e atos com uso de violência”. 

O abuso sexual intrafamiliar gera sentimentos antagônicos de medo e desejo, pois o 

agressor tem relação íntima com a vítima e com poder afetivo. É comum que as 

mulheres tenham sentimentos de auto destrutividade. A relação de proximidade da 

vítima com o agressor pode levá-la a sofrer um impacto ainda maior depois da 

violência cometida, assim como o grau dela e das ameaças, a duração e a frequência. 

39 

Como desdobramentos da violência sexual, há situações que afetam a saúde 

física da mulher por contaminação de doenças sexualmente transmissíveis ou 

gravidez indesejada e, a saúde emocional com transtornos depressivos, de pânico ou 

de ansiedade por exemplo. Até hoje tem-se feito pouco para prevenir ou amenizar 

suas consequências; existe uma subnotificação dos casos de violência sexual muito 

grande, isto afeta os números em relação ao fato. Dados mostram que há em torno 

de 12 a 38% de mulheres vítimas numa amostra geral. 40 

Para que os serviços de saúde possam atuar de maneira satisfatória nessas 

ocorrências, dentre outras coisas é preciso entender o contexto familiar e social da 

vítima.2 Com a intenção de dar uma melhor atenção às vítimas de violência sexual, os 

profissionais de saúde necessitam ter um melhor preparo para tratar do trauma e de 

suas consequências em equipes multidisciplinares de atenção e com capacitação 

continuada. 40 
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Habitualmente a vítima de violência sexual já passou por violência física e 

psicológica antes, às vezes, também moral. Sentimento de culpa, de baixa 

autoestima, fracasso e insegurança tornam a adaptação social e afetiva praticamente 

impossível. 40 

Os sintomas da agressão sexual se refletem em dificuldades de manter 

relações afetivas, interpessoal e sexual, dificuldades em confiar em outras pessoas, 

pensamentos invasivos, perda de memória, imaturidade psíquica demonstrada pela 

dificuldade em tomar decisões e fazer escolhas. 40 

Estudos multipaíses da O.M.S. mostram que a violência sexual praticada por 

parceiro contra mulheres até 49 anos, em algum momento da vida, atinge números 

entre 6 e 59% nos dez países que foram avaliados em locais diferentes do mundo. 

Estudos realizados em vários países avaliando sua população, constataram que entre 

6 a 47% das mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos narram tentativas ou 

consumação de relações sexuais forçadas pelo parceiro durante a vida. 41 

No Brasil em 2016, 32,1% das mulheres com mais de 18 anos foram vítimas 

de estupro. Apesar de não ser o foco da pesquisa esse dado é bastante relevante em 

relação as situações de violência sexual. Entendida como qualquer forma de atividade 

sexual não consentida ou forçada, sendo exercida uma relação de poder e de coação. 

10  

Em outra pesquisa brasileira, constatou-se entre mulheres de 18 a 39 anos a 

taxa desse tipo de violência foi de 40,4% e entre mulheres de 19 a 60 a taxa foi de 

12,4%. Mulheres que se relacionam com parceiros que fazem uso frequente de álcool, 

estão sete vezes mais predispostas a sofrer violência sexual. 42 

Estudo realizado com base no Sistema de Informação de Agravos e Notificação 

(SINAN) refere que no Brasil, entre 2009 e 2013, ocorreram 21.871 notificações de 

violência sexual e que houve progressão entre os anos compreendidos. 43 

Nos casos de violência sexual, constata-se que as violências física ou 

psicológica ou ambas ocorrem concomitantemente e geram problemas graves ou até 

crônicos para as vítimas na esfera social, familiar, financeira, de saúde e trabalho. As 

participantes que narraram situações de violência sexual também sofreram violência 

física e psicológica. 

Esse fato é avaliado em estudo da O.M.S. que mostra a ocorrência de 37% de 

mulheres vítimas de violência física ou sexual ou ambas na zona rural do Brasil e a 

mesma ocorrência afeta 29% delas na zona urbana. 16  
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A humilhação, aliada ao sentimento de rebaixamento moral diante do poder que 

é gerado com a ação de violência pode chegar a extremos como nos conta Dália.  

 

“[...] tive a segunda filha, foi através de um estupro, através do meu ex 

marido” 

 

“[...] e com a minha filha com dois anos, a segunda, ele me pegou a 

força de novo e fiquei grávida e veio minha terceira filha[...]” 

             

 No que concerne à violência patrimonial, relatada por sete participantes, 

algumas referiram que no processo de separação os ex companheiros deixaram de 

contribuir financeiramente com despesas de moradia, alimentação, com os filhos, 

entre outras, exercendo assim, controle, retenção, ou retirada de dinheiro ou bens. 

Esse fato gerou dificuldade para as mulheres manterem o padrão de vida que tinham.  

 

“[...]não pagou um centavo de pensão, tumultuou toda a minha 

situação financeira, até hoje ele não pagou[...]” Alfazema 

 

 Outras foram impedidas de trabalhar ou perderam seus empregos. Alguns dos 

agressores chegaram até a retirar objetos da casa, outros, quebraram e destruíram o 

que já havia sido adquirido, ou impediram o acesso da companheira a seus pertences 

quando da separação, como narra Magnólia: 

 

“[...]. Muita coisa minha ficou na casa e ele trocou todas  as   

fechaduras da casa, então nem acesso eu não tenho mais [...]”. 

Magnólia 

 

“[...] passando necessidades, sem poder pedir ajuda pra ninguém [...]” 

Dália 

 

Elas encontram dificuldades para mudar essa realidade e precisam da ajuda 

do poder judiciário para garantirem seus direitos, esse fato demonstra uma 

prolongação da situação de violência devido a espera e expectativas que são geradas 

até a solução da situação problema.  
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Durante o período de convivência com o agressor, cinco das participantes 

também narraram a supressão de recursos financeiros na intenção de mantê-las sob 

domínio, este fato, dificulta para a mulher vítima a busca de ajuda, tratamento e 

solução ao problema. A violência patrimonial torna a mulher ainda mais dependente 

do homem agressor 37 e também pode estar associada ao uso de álcool e outras 

drogas ou ser aumentada por ele.44  Tulipa vivenciou essa situação: 

 

“[...]. Quando eu voltei a trabalhar...todo dinheiro que eu chegava em   

casa ele usava, ele pegava pra ele comprar cerveja, eu nunca podia 

comprar nada pra mim [...]”   

 

A violência moral, entendida como “qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria” foi relatada por duas participantes: 

 

“[...] falar pro meu filho que a mãe dele era puta, era vadia, 

que    a mãe dele não fazia nada a não ser trair o pai [...]” 

Tulipa 

“[...] implicava, falava que a minha mãe não prestava ... que     

ela não era boa pessoa [...]” Alfazema 

Preferencialmente os homens atacam aspectos como a aparência física da 

mulher, sua moral, a fidelidade, honestidade e condutas, assim, tentam deixá-las 

frágeis com a autoestima baixa. 35 Mulheres casadas estão propensas a sofrer mais 

violência moral que as não casadas, assim como mulheres que tem condição 

financeira maior e mulheres acima de 60 anos. 12 

Estudo realizado em Florianópolis, que analisou 769 prontuários de mulheres 

atendidas em dois centros de saúde em 2015, mostrou que 45% das mulheres 

relataram violência física, 24% sofreram violência psicológica, 10% violência sexual, 

10% violência moral, 3,4%  violência patrimonial.45  

Alguns estudos mencionam a violência patrimonial e ou violência moral 

segundo critérios semelhantes aos da Lei Maria da Penha, porém não abordam o 

tema em maior profundidade 14,37,46,47 
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5.2.2 Cenário da violência 

Quadro 3: Subcategorias resultantes da análise dos depoimentos sobre o cenário da 

violência 

Categoria Subcategorias 

Cenários da violência Ausência de apoio 

Comportamento do agressor 

Disputas 

Culpabilização da vítima 

Invisibilidade da violência 

Fonte: Autor Sérgio Leão Bálsamo 

 

Foi possível determinar no cenário da violência omissões no apoio às vítimas, 

comportamento agressivo, possessivo e machista dos agressores, disputas pelos 

filhos e por bens materiais, tentativa de culpabilizar a companheira pela violência 

sofrida e de ocultar da sociedade o abuso a ela infringido. 

Os relatos são permeados por fatores culturais que geram desigualdades entre 

os dois sexos e que contribuem para a manutenção do silêncio e da conivência com 

a situação de violência praticada, tanto por parte da vítima, da sociedade em geral, 

como por parte das autoridades institucionais.  O modelo de dominação sexual do 

homem possibilita que os agressores utilizem de inúmeras desculpas para os atos 

violentos praticados, transferindo a culpa às mulheres agredidas como mostra o relato: 

 

“[...] tudo que acontecia a culpa era minha, eu que não sabia fazer 

nada [...]” Rosa 

 

Em alguns casos se atribui a própria mulher a responsabilidade pela agressão 

sofrida como se tivesse merecido por consequência de alguma atitude considerada 

errada ou inadequada por parte dela e que desperta a ira no agressor. Este fator pode 

ser gerador do sentimento de culpa da vítima em relação a violência. 48   

Sobre sentir-se culpada, destaca-se a fala de Azaléia: 

 

  “[...] às vezes eu me culpo por tudo isso…a gente acredita que vai 

passar [...]” Azaléia  
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A cultura patriarcal predominante no Brasil faz com que a culpa se potencialize, 

e, tanto o agressor, a vítima e a sociedade passam a inferir à mulher a 

responsabilidade pelos atos agressivos cometidos contra elas mesmas. 49    

 A mulher no intuito de dominar a situação de violência doméstica sofrida se 

culpabiliza pensando que esta agressão foi provocada por ela ou por seus atos. Esta 

situação é infligida pelas próprias vítimas numa atitude desesperada de entender e 

interromper a violência. Dessa forma, a culpa pode ser auto referida ou imposta pela 

sociedade. 

 Ainda existe preconceito em relação a mulher vítima de violência e isso faz 

com que essas mulheres sejam mal atendidas e responsabilizadas por isso e até pela 

situação que a levou a buscar o serviço, provocando outra vez a violência chamada 

agora de institucional. 50  

Estudo realizado em Minas Gerais com profissionais da saúde mostrou que 

estes profissionais atribuem a mulher a responsabilidade pela violência sofrida devido 

as suas escolhas ou a comportamentos inadequados e que se torna algo comum nas 

relações de gênero. 51 A culpabilização da mulher diante do fenômeno da violência, 

coloca o homem em posição oposta a ela, ou seja, a de vítima. 

O silêncio e a conivência com a situação de violência foram demonstrados na 

ausência de apoio de vizinhos, dos filhos, dos homens da família, na delegacia. Foram 

relatados pelas participantes: 

 

“[...] os vizinhos nem se envolviam, acho que com medo 

também [...]” Alfazema  

   

“[...] é engraçada essa visão dos homens até meu pai e meu 

irmão, eles ficam penalizados pela situação, mas não tomaram 

atitude nenhuma [...]” Magnólia 

 

“[...] na delegacia da mulher parece que nem dão bola quando 

você vai fazer um boletim de ocorrência...se você não chega 

tudo arrebentada, espancada, roxa na delegacia da mulher 

elas não fazem nada [...]” Tulipa  

 

Quando o ambiente não é confiável, não podendo ser previsível no sentido da 

segurança, isso gera uma falha que tira deste ambiente a sua confiabilidade. Na 
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necessidade de que ele volte a ser confiável, em algumas vezes, as vítimas podem 

adotar atitudes ante sociais e de isolamento. Também pode ocorrer algo mais grave 

e a pessoa acabar por perder definitivamente a confiança, a esperança e a fé. 25 

Algumas famílias podem pressionar as mulheres para que permaneçam na 

relação mesmo essa sendo abusiva, pois consideram que é melhor para elas e os 

filhos. 49 

Nas entrevistas constatou-se que o agressor foi o parceiro íntimo, em um único 

caso foi constatado que o agressor era o irmão da vítima, Alfazema. Essas agressões 

mantinham um padrão de abuso contínuo e reincidente, algumas sofriam ameaças 

mesmo depois de ter procurado ajuda dos setores judicial e de saúde.  

Quanto aos fatores que motivaram as ações de violência dos agressores, 

pudemos apurar nas histórias narradas sinais pré-existentes de agressividade em 

algumas das narrativas, onde esses homens já usavam de violência em suas 

diferentes formas antes do relacionamento com as vítimas e, durante o 

relacionamento esses sinais se intensificam e passam a ser dirigidos a elas quase que 

com exclusividade como mostram os relatos: 

 

“[...], mas com o tempo eu já comecei a perceber a agressividade cada 

vez que ouvia a palavra “não” [...]” Rosa 

 

 “[...] desde o começo do relacionamento eu sempre tive problemas 

em relação ao ciúme doentio da pessoa com quem eu convivia [...]” 

Azaléia      

 

Nos casos em que foram dirigidos aos filhos, sugere que esse fato se deu com 

a intenção de intimidá-las e as manterem sob seus domínio e controle e não 

diretamente dirigidos aos filhos com o intuito de vitimá-los também, surge assim, um 

segundo fator importante nas entrevistas que são os sentimentos possessivos. 

 Alguns desses homens sentem-se donos, como proprietários de suas 

mulheres e acreditam que podem dispor delas de acordo com suas vontades ou 

necessidades próprias e exigem que elas estejam sempre disponíveis e prontas para 

atendê-los em todas as suas necessidades como e quando desejarem sem 

respeitarem-nas. Desse modo, criam a ideia da mulher como objeto e, caso não ocorra 
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a satisfação dos desejos imediatamente, tentam intimidá-las através da violência 

como mostram os depoimentos abaixo. 

 

“[...] tinha que ser tudo do jeito que ele queria[...]” Rosa 

 

“[...] eu pedia divórcio, separação e ele não aceitava, [...]” Dália 

 

As disputas podem existir e tornam-se dramáticas, principalmente quando a 

mulher se decide pela separação. Os relatos que seguem retratam essa realidade. 

 

“[...] ele já parou o carro em cima da minha perna, já gritando de dentro 

o carro “Você não vai levar esse carro” [...] Margarida 

 

“[...] advogada pra defender a gente, pra dar a guarda provisória das 

crianças para mim, mesmo assim, ele foi ameaçar, ele queria levar as 

crianças embora [...]” Rosa 

 

O terceiro fator que mais aparece nos relatos é o ciúme exagerado e 

descontrolado dos companheiros; algumas mulheres relataram ciúmes em relação 

aos filhos (do próprio casal ou de outro relacionamento anterior), seus próprios pais e 

outros parentes, impossibilidade de usarem determinados tipos de roupas, saírem 

sozinhas ou de manterem relações sociais e de trabalho. Elas acreditam que se 

tiverem outro relacionamento, este novo, também passará pelos mesmos problemas. 

 

“[...] e começou a bater no moço dizendo que o moço era meu 

namorado e que não era pra eu colocar homem dentro de casa [...]” 

Magnólia 

 

“[...] meu ex companheiro era muito ciumento, era um relacionamento 

abusivo, [...]” Azaléia  

 

Na mesma proporção que o fator anterior, há o uso de drogas como motivador 

dessas agressões; foram mencionadas como drogas de escolha destes agressores, 

o álcool e a cocaína. Eles, sob o efeito dessas drogas aumentam os sentimentos 

paranoicos de posse e ciúme e, a própria agressividade fica fora de controle se 
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utilizando da própria força e de alguns objetos e armas para agredi-las, intimidá-las e 

exercerem seu domínio. 

 

“[...] meu irmão era usuário de droga [...]” Alfazema 

 

“[...] muito álcool de forma exagerada, não tinha limites pra 

parar [...]” Azaléia 

 

 

Observa-se que o uso do álcool, somado aos seus efeitos, funciona como 

desencadeador das situações de violência, como narra a participante Azaléia e, às 

vezes, também como fator potencializador, inclui-se aí tanto a violência externa contra 

as vítimas demonstradas através dos atos em si, quanto a violência interna contra o 

próprio agressor demonstrada nestes casos, pela instabilidade emocional deles e pela 

intensidade das agressões cometidas. 

Conforme os relatos, os agressores que fazem uso de álcool apresentaram um 

certo padrão de repetição de abusos nas formas física, psicológica e sexual. O abuso 

do álcool traz para esses agressores um aumento do poder que exige submissão total 

das vítimas dentro da relação conjugal, no sentido de possuir a mulher como sua 

conquista que não pode ser perdida, mesmo que seja preciso destruí-la antes. 52 

Estudo mostra que agressores que consumiram somente álcool se mostraram 

mais propensos a praticar a violência física, os que misturaram álcool com outras 

drogas praticaram mais violência psicológica, assim como os que usaram somente 

drogas. 44 Outra pesquisa traz que o uso de álcool somado ao de outras drogas 

aumenta em 76,5% a probabilidade deste agressor provocar violência física em 

relação ao que não consome. 53 

 Azaléia relatou que seu ex companheiro tem problemas psiquiátricos: 

 

“[...] ele é um psicopata, ele tem uma vida doentia [...]” 

 

Esse fato não pôde ser apurado, pois a pesquisa limitou-se às vítimas, mas 

fatores relacionados ao machismo estão presentes também, e o ciúme talvez atinja 

um grau patológico relacionado ao sentimento de posse e aos pensamentos 

paranoicos, formando uma mistura letal para as manifestações de violência. 56 
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Não havendo evidências reais de desconfiança e medo da perda, esses 

homens fantasiam tais situações aumentando a sensação de insegurança, o potencial 

para a violência e rebaixando a autoestima. É vivido um amor doente e depreciado 

em que a intolerância é constante na relação e aparenta querer punir a vítima por algo 

que possa ter causado, há uma tentativa de dominação, retirando da parceira o direito 

de liberdade.57  

No pensamento psicanalítico, esta atitude do agressor está ligada com seu 

narcisismo. Homens que praticam violência doméstica tendem a ter um 

comportamento dominante maior que outros que não a praticam. Entre esses 

comportamentos estão alguns dos descritos nas narrativas como limitar contato com 

a família por exemplo. 6 

Algumas características da personalidade, mais marcantes, em relação ao 

comportamento agressivo estão relacionadas com o egocentrismo. O indivíduo está 

acima de qualquer outro, há reações explosivas diante de fatos que o contrariam, falta 

de maturidade emocional para lidar com situações de dificuldade, contatos sociais 

pouco duradouros, necessidade de satisfação imediata de seus desejos. Além das 

características da personalidade, é relevante a formação e educação desses homens. 

5 

Sobre direitos, tanto individuais quanto coletivos, destacam-se as minorias e 

seus esforços para serem vistos e valorizados. Neste sentido, as mulheres, apesar de 

não serem numericamente uma minoria, o são em termos de direitos ainda hoje, seus 

movimentos ocorrem no intuito de ganharem visibilidade para ter um maior equilíbrio 

social e menos conflito. 54 

Atualmente a sociedade em geral tolera e aceita menos a violência, isso faz 

com que cada vez mais pessoas se sensibilizem com a questão e que denunciem sua 

ocorrência. 55 Algumas medidas podem ser tomadas para alertar, prevenir e denunciar 

essas situações como campanhas de combate divulgadas em meios de comunicação 

em massa na televisão e jornais e campanhas educativas para igualdade de gênero 

são alguns exemplos. 56   

Diante dos dados e números da violência, se faz necessário dar visibilidade as 

agressões para que se possa criar medidas protetivas eficientes e formar uma 

sociedade combativa a esse flagelo. 42 

Por exemplo, temos a situação de Dália: 
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“[...]eu vivia de aparência as pessoas me viam na rua de carro pra cima 

e pra baixo, só que ninguém sabia o que faltava dentro da minha casa, 

eu tinha casa, mas o quanto faltava e como eu apanhava as pessoas 

não viam[...]” 

 

Com o advento das Delegacias especializadas no atendimento de mulheres, as 

ações de violência passaram a ter mais visibilidade, pois algumas encontram 

acolhimento, proteção, e resolução deste problema que sozinhas não conseguem 

enfrentar e/ ou resolver na maior parte das vezes. Outras importantes medidas foram 

a criação de Coordenadorias da Mulher em Estados e Municípios, a criação da 

Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Mulher em 2003 e campanhas 

publicitárias denunciando e alertando sobre a violência doméstica contra a mulher. 35 

Mais uma causa da invisibilidade da violência doméstica é o fato de que 

algumas mulheres não querem se expor, pois possuem uma condição 

socioeconômica avantajada e não querem que a violência extrapole os ambientes 

privados comprometendo seu patrimônio e status. 34   

O acompanhamento dessas mulheres como forma de dar mais visibilidade a 

violência doméstica, como ocorre nos E.U.A. e Canadá, é importante e também é 

preciso investir em treinamento dos profissionais ligados as diferentes modalidades 

de atendimento para realizar essa busca ativa. No Brasil, o setor da saúde precisa 

considerar a invisibilidade um problema para que possa revertê-la e para que esses 

profissionais possam minimamente cuidar das questões físicas e mentais envolvidas. 

56    

A invisibilidade da violência vem através de sua dissimulação assim como de 

sua ocorrência quando há uma aceitação passiva das exposições a que as mulheres 

sofrem diariamente. Chama-se a essa violência de simbólica, resultante das relações 

sociais que só valorizam as agressões físicas e acreditam que exista até 

consentimento da vítima. A violência precisa ser compreendida não só ao que se torna 

visível, mas também ao que é subjetivo e velado. 57 

A visibilidade política e social da violência doméstica contra a mulher, apesar 

de existir há muito tempo, seu reconhecimento é recente, por volta de 50 anos 

somente. Ela vai se tornar visível quando for reconhecido um excesso nos atos de 

quem a comete contra quem a sofre, passando dos limites estabelecidos pela 

sociedade, cultura, história e subjetividade. A outra pessoa não existe como igual, nem 
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como diferente por não aceitar ou se adequar ao seu desejo, é tratada como objeto e 

não como sujeito com seus próprios desejos. 58 

 

5.2.3 Proteção da vítima 

Quadro 4: Subcategorias resultantes da análise dos depoimentos sobre as medidas 

de proteção acessadas pelas participantes  

Categoria Subcategorias 
 

Proteção da vítima  Apoio institucional 

Apoio familiar 

Apoio da escola/trabalho 

Abrigo 

Autoajuda 

Fonte: Autor Sergio Leão Bálsamo 

 

Nas narrativas das participantes buscou-se avaliar as formas de apoio 

encontradas pelas vítimas para romper com a violência sofrida e suas consequências, 

após terem vivenciado a situação e com a finalidade de se livrarem dela. 

Na categoria Apoio à Vítima foram encontrados: apoio institucional, apoio de 

familiares, da escola, abrigo e autoajuda. Nove participantes relataram apoio 

institucional, oito relaram apoio familiar, três obtiveram apoio da escola dos filhos ou 

no seu trabalho, quatro acessaram algum tipo de abrigo e três relataram autoajuda. 

No que se refere às instituições de saúde, a OMS considera que elas possuem 

um importante papel no trabalho de prevenção e orientação, podendo detectar 

precocemente a ocorrência de situações de violência e maus tratos para iniciar o 

tratamento e também encaminhar para outras especialidades profissionais e 

providências. Estes serviços devem proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, 

respeitando a delicadeza da situação e sem preconceitos abordando o problema de 

forma integral e ao mesmo tempo observando as particularidades de cada vítima. 16 

 Quanto ao apoio terapêutico, este deve incluir acolhimento e empatia no trato 

com as vítimas.  Acreditamos que o foco do tratamento para essas pessoas, deva 

estar no sofrimento emocional causado e no contexto social que a vítima vive, pois é 

muito importante contar com uma rede de apoio para buscar outras formas de 

proteção e de vida. Isto pode ser constatado em algumas das entrevistas referindo-se 
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de modo geral, à sociedade, sistema de saúde, policial e judiciário, ou seja, que 

dependem de políticas públicas, ou das redes particulares de cada uma.   

 

“[...] o policial me disse...seja firme e peça lei Maria da Penha, 

senão amanhã ele tá na rua [...]” Jasmim 

 

“[...] com a lei Maria da Penha ele não chega mais perto de 

mim, então ele não aparece e ele não liga não chega perto [...]” 

Azaléia 

 

Na subcategoria apoio institucional, as narrativas dos apoios obtidos apontaram 

recursos da área de segurança, judicial e de saúde. Em relação ao apoio judicial, as 

mulheres encontraram apoio e presteza em suas reivindicações e foram tomadas as 

medidas protetivas necessárias e efetuados os encaminhamentos para apoio 

multidisciplinar, neste aspecto, elas também relataram satisfação com os cuidados 

que receberam no centro de referência municipal. 

Vale destacar que o apoio do setor judiciário foi recorrente, contendo inclusive 

depoimentos elogiosos. 

 

 [...] No fórum me atenderam bem[...] Tulipa 

 

[...] eu consegui ir, no outro dia, na defensoria e o pessoal já me 

encaminhou e entrou com a medida protetiva [...] Rosa 

 

Já o apoio da delegacia de mulheres foi pouco citado pelas participantes. 

A primeira delegacia da Mulher foi criada em São Paulo em 1985 e o Estado 

tem a maior concentração delas. 37 O sistema policial deixou a desejar segundo as 

entrevistadas, como mostram os relatos de ausência de apoio encontrados no cenário 

de violência. Algumas participantes relatam só ter conseguido ajuda nas delegacias 

com muita insistência ou com apoio de advogados; elas eram desencorajadas pelos 

próprios servidores a prestarem queixa e fazer boletim de ocorrência.  

 Resultados semelhantes foram encontrados em estudos realizados, um em 

Belo Horizonte e outro na região nordeste no Estado de Pernambuco. 59,60  

É imprescindível garantir às vítimas encaminhamento ao sistema judiciário para 

a obtenção de medidas protetivas, abrigo ou outras formas de proteção que se façam 
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necessárias e posteriormente ao sistema municipal de acompanhamento 

multiprofissional para que seja prestado outros tipos de ajuda e tratamento das 

consequências da violência.  

Uma política pública integrada e rápida no atendimento poderia ajudar essas 

mulheres no seu intuito de romper com o ciclo de ações de violência sofridas. Nesse 

sentido, destaca-se a experiência do Iluminar de Campinas, em que a guarda 

municipal passa por um treinamento para acolher, atender e acompanhar as vítimas 

de agressão em todos os processos do início ao fim. 61 

Dessa forma se intentaria evitar que a vítima se sentisse desprotegida e 

desamparada. Teria como prioridade o acompanhamento aos serviços de saúde se 

isso fosse necessário para a preservação da integridade física, da vida e por fim, das 

evidências da violência sofrida para que se pudesse buscar todas as maneiras de 

proteção, depois, acompanhamento nas delegacias especializadas ou não para que 

seja garantido o direito ao boletim de ocorrência e posteriormente que a medida 

protetiva seja cumprida pelo agressor. 61  

 Algumas participantes relataram essa dificuldade: 

 

“[...]fui encaminhada pro fórum já conversei com o juiz, ele pediu a 

medida protetiva, mas ele não era intimado e se o agressor não é 

intimado a medida não vale [...]” Magnólia 

 

“[...] Eu fiquei com a protetiva na hora que eu saí do abrigo..., mas ele 

ia... ele passava várias vezes na rua da minha casa [...] “Jasmim  

 

 Quanto ao sistema de saúde e seus profissionais, destaca-se a importância da 

escuta, aquela escuta diferenciada do que não é dito, mas que pode demonstrar sinais 

de violência e assim, oportunizar as intervenções necessárias. Não deve acontecer 

julgamento, é necessário sigilo e estimulo a fala da vítima. Para isso, o vínculo se faz 

imprescindível, assim como, a confiança na relação com o profissional. 62,63 

  O ambiente onde se faz a escuta deve acompanhar os preceitos do sigilo e 

segurança para a vítima poder dar seu relato. O profissional deve ter uma atitude 

empática, tranquila e ter sensibilidade para essa situação. Este seria o melhor quadro 

para o enfrentamento do problema, mas alguns fatores impedem que isso aconteça 

como o pouco tempo para a escuta, a grande quantidade de atendimentos e a falta 
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de profissionais capacitados, a falta de empatia do profissional com a vítima, a 

vigilância ou ainda conivência com o agressor. 62 O depoimento de Margarida 

demonstra sua experiência no atendimento hospitalar. 

 

“[...]eu fui ao hospital, eu consegui o laudo da médica, ela me medicou, 

eu estava toda cheia de hematomas[...]” 

 

Entre as críticas ao setor de saúde, verifica-se que os profissionais estão mais 

preocupados com os agravos que com a prevenção da violência tanto para a vítima 

quanto para o agressor. 60 

Vale destacar o trabalho em rede, pois deve haver uma interligação entre esses 

serviços e uma linguagem de acolhimento e tratamento comum baseados no respeito. 

Nesse sentido, a capacitação dos atores envolvidos nos diversos setores profissionais 

para que se tenha um padrão de acolhimento e manejo e seguir uma rotina dentro dos 

encaminhamentos possíveis, sempre respeitando o direito de escolha da vítima é 

primordial. 35 

 

“[...] diretora simplesmente olhou pra minha cara e falou “ou 

você vai pro C.I.M. mulher com a sua filha ou sua filha vai pro 

conselho tutelar [...]” Dália 

 

“[...] eu fui ao IML...e minha advogada entrou com um pedido, 

eu fui até o fórum e consegui a protetiva [...]” Margarida 

 

Essa rede deve se compor de setores de saúde, policial e judicial, de educação, 

segurança pública, assistência social, além de poder contar também com o apoio da 

sociedade civil e suas organizações e universidades, pois é preciso dividir as 

responsabilidades de cada serviço assim como suas competências num diálogo 

frequente e aberto entre as instituições e, necessariamente, se definir de forma clara 

um fluxo de enfrentamento na luta deste flagelo que afetou 50 mil mulheres no Brasil 

em 2014. 34,50 

Se faz necessária uma gestão, articulação e organização dessa rede de 

profissionais, serviços e instituições diferentes que estão relacionados aos cuidados 

de vítimas de violência doméstica contra a mulher no sentido de se consolidar um 
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programa municipal para buscar a diminuição dos problemas causados física e 

psicologicamente nelas. Sem se esquecer, que também é possível se evitar a 

ocorrência de novos casos à medida que desvendamos os mecanismos de violência 

e propomos meios de controle e erradicação conforme os conhecimentos acadêmicos 

avançam. 59,61 

Estudos mostram que uma rede familiar, social e institucional pode fazer a 

diferença nos casos de violência doméstica, considerado aqui atos causados por 

qualquer componente da família, habitando junto ou não e também, perseguições no 

local de trabalho da vítima. 64 

Desta forma, as questões que envolvem a violência doméstica contra as 

mulheres, torna-se um problema de saúde pública uma vez que os prejuízos não se 

restringem somente à mulher vítima e que se faz necessário ao seu enfrentamento o 

desenvolvimento e incremento de políticas públicas que combatam e evitem sua 

ocorrência. 3 É possível pensar em espaços de encontro que incluam essas entidades 

para discussão e tomada de decisão conjuntas em relação ao enfrentamento da 

violência doméstica 61 

Também se mostram eficientes as técnicas de busca ativa dessas vítimas tanto 

pelo poder judiciário, quanto pelo sistema de saúde, em que técnicos especializados 

visitam essas pessoas, em seus domicílios, para orientá-las e estimulá-las a procurar 

ajuda e reverter o ciclo da violência. 

O Centro de Referência do município foi descrito pelas participantes do estudo 

como um lugar de acolhimento, apoio e ajuda as mulheres e filhos; elas referiram que 

a instituição trabalhou em rede com outros serviços funcionando bem e atendendo as 

suas expectativas, além de que elas demonstraram sentirem-se confiantes em relação 

à equipe multiprofissional. Resultados semelhantes aparecem em um estudo sobre 

fragilidade e potencialidades da rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência de Belo Horizonte. 59  

Como conta Hortência: 

 

“[...]até que a Dra. K. começou depois desse dia a mandar e-mail pra 

patrulha e aí a patrulha começou a ir lá na minha casa e ele se 

afastou[...]”  
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               Na questão referente ao apoio familiar, encontrar o suporte dessa rede é 

muito importante no sentido de a mulher acabar com o ciclo de violência doméstica, 

pois a grande maioria delas busca ajuda, proteção e amparo na família. 55 A família 

pode ser considerada como uma rede informal de ajuda e proteção devido aos laços 

afetivos que possui. A família é importante apoio de ajuda financeira e emocional, 

além de amparo social .65 

            A família pode ser um importante apoio no sentido de evitar as situações de 

agressão e suas consequências à vítima e demais membros da família como 

demonstra a fala de Azaléia. 

 

“[...]meu pai me acolheu…então eu não quero que  

você viva isso... o pai está com você para o que você 

precisar [...]” Azaléia 

 

         Mas, para algumas que estão distantes e não possuem contato com familiares 

o enfrentamento da situação de violência é difícil como relata Hortência. 

 

“[...]ficava longe da minha família, então isso pra ele era  

vantagem porque eu não tinha o apoio de ninguém[...]” 

Marcia 

 

Muitas mulheres referem que poder contar com o apoio da escola ou do 

trabalho e com uma rede social ampla no sentido de interromper a situação de 

violência que sofrem dentro do lar, é fundamental para elas. 55    Essa rede social se 

compõe de amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da crença religiosa e 

pessoas ligadas a outras instituições formais como escola, saúde e assistência social.   

Essas pessoas ajudam no desempenho das funções de rotina e/ou 

acompanham as vítimas na realização dessas tarefas, dão apoio emocional 

demonstrando compreensão e empatia, ajudam a tomar decisões, na reabilitação dos 

papéis sociais e resolução de conflitos, propiciam ajuda material ou de serviços, 

ajudam a acessar novos contatos sociais e ampliar a rede.65 

As participantes narraram poucas situações em que contaram com esse tipo 

de apoio. Na história de Dália a atuação direta da escola dos filhos, na figura da sua 

diretora, ao dar segurança para mãe e filha e enfrentar o agressor foi marcante. 
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“[...]ela acionou a polícia, ele foi tirado da escola com a  

polícia e ele foi proibido de entrar na escola e ela acionou  

o conselho tutelar e o C.I.M. mulher[...]”  Dália 

 

             O ambiente do trabalho por si só pode representar proteção, pois torna-se um 

lugar mais acolhedor e seguro que o lar proporcionando um pouco de satisfação e 

sentimento de utilidade em uma vida que está mais carregada com o sofrimento. 

Nesse ambiente, as vítimas também conseguem se distanciar, pensar melhor sobre a 

relação em que vivem, além de se sentirem em liberdade longe do controle do 

agressor. 15  

         Algumas participantes puderam contar com outros tipos de apoio vindo de 

colegas e chefes como mostra o depoimento a seguir. 

 

[...] eu tive que contar na empresa, e graças a Deus tive  

um excelente suporte né, me ajudaram ... consegui  

manter meu trabalho onde estou até hoje [...] Azaléia 

 

        Concernente ao apoio em abrigos, três participantes utilizaram o abrigo de 

instituição pertencente a rede de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica   e 

uma delas buscou abrigo de amigos.  

 

“[...] diretora simplesmente olhou pra minha cara e falou “ou 

você vai pro C.I.M. mulher com a sua filha ou sua filha vai pro 

conselho tutelar [...]” Dália 

 

“[...] fiz o B.O, fui pro abrigo [...]” Jasmim 

 

“[...] procurei ajuda de uma amiga, que tinha um  

apartamento, e levou a gente pra lá... uma outra amiga  

foi levar cobertor pra gente [...]” Rosa  

 

           Os movimentos feministas da década de 70 foram os precursores no 

surgimento dos primeiros abrigos para mulheres em situações de violência doméstica. 

Os abrigos acolhem as mulheres em caráter temporário, são seguros e sigilosos, 

visam garantir a integridade das mesmas. 15 
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               Os atendimentos nas casas abrigo oferecem abordagem interdisciplinar as 

mulheres e seus filhos menores, condições para a reinserção social após deixar o 

abrigo nos programas de saúde, orientação em relação aos seus direitos e como 

utilizá-los, além de proporcionar ambiente acolhedor para melhorar a autoestima e 

incentivar a autonomia. 65 

              O abrigo pode ser acessado por meio de serviço de assistência social ou por 

via judicial. A busca por abrigo está diretamente relacionada ao medo de morrer, de 

se afastar ou até de perder os filhos. Um fator relevante é que para algumas mulheres, 

estar no abrigo é a primeira oportunidade de falar no assunto, pois não possui apoio 

de sua rede familiar e/ou social, além da falta de informação. A maior dificuldade 

encontrada pelas mulheres está relacionada a sua reinserção social no sentido de 

habitação e emprego. 65 

                Sobre o abrigo, Hortência refere que: 

 

“[...]só que aí no abrigo seus filhos são de maior eles não podem nem 

visitá-la, então é tipo assim uma prisão .... Eu vou presa e ele fica 

solto?” 

 

           A subcategoria autoajuda na qual alguns depoimentos foram classificados 

marca o momento em que as mulheres resolveram tomar uma atitude de forma pró 

ativa para interromper a situação de violência, mesmo que tardia. 

 

“[...] quando nós começamos a viver só nós dois juntos, aí a 

violência voltou e eu achei melhor colocar um ponto final e pedir 

ajuda e consegui [...]” Hortência  

 

“[...] eu falei “olha, acabou, essa foi a última vez que você 

colocou a mão em mim, então pega as suas coisas e vai 

embora [...]” Azaléia 

 

             Um maior nível de educação funciona como fator protetor nos casos de violência 

doméstica. As mulheres conseguem identificar mais rápido os comportamentos 

destoantes dos agressores e também sabem melhor como e onde buscar ajuda e 

proteção, como demonstra Violeta que possui ensino superior completo e ficou na 

situação de violência por sete meses.  
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“[…] eu tive que pedir a medida protetiva, por que ele sabia 

onde me pegar [...]” Violeta 

 

           Tal fato é demonstrado pelo estudo da O.M.S. que afirma que os ambientes 

urbanos do Brasil já refletem essa realidade. O estudo também mostra que 80% das 

mulheres que sofreram agressões físicas no Brasil contaram o fato a um familiar ou a 

amigos para procurarem ajuda e somente duas em cada dez, preferiam não contar a 

ninguém, poucas procuraram os serviços oficiais de acolhimento e proteção ou 

instituições de saúde e sociais. 6          

            A mulher que está em situação de violência doméstica pode demorar para 

buscar ajuda, tanto externa como interna, os sentimentos de medo, vergonha e culpa 

a impedem de ter atitudes no sentido de romper com o sofrimento 64, mas algumas 

conseguem forças e mesmo sem uma rede de proteção estruturada contam consigo 

mesmas e lutam por justiça como fez Jasmim. 

 

“[...]eu falei - não posso ficar nessa situação, daqui a pouco ele vai me 

matar de verdade - preciso dar um jeito[...]” Jasmim 

 

Quanto mais as mulheres se sentem e se veem empoderadas com 

informações, redes de apoio e proteção, de acolhimento e tratamento, mais aumenta 

a possibilidade de se auto ajudar nas situações de violência doméstica impostas 

contra elas.  

Como parte da autoajuda e proteção é relevante o nível de escolaridade das 

mulheres, pois quanto maior seu grau de instrução maior o nível de conhecimento e 

informação sobre formas de se proteger, e consequentemente de proteção.   

 

  



70 
 

5.2.4 Impactos da violência 

Quadro 5: Subcategorias resultantes da análise dos depoimentos sobre as 

consequências da violência sofrida pelas participantes 

Categorias Subcategorias 

Impactos da violência                   Sentimentos 

Sinal de T.E.P.T. 

Medo 

Perdas 

Dano colateral 

Reação da vítima 

Fonte: Autor Sérgio Leão Bálsamo 

 

Na categoria Impactos da Violência foram incluídas as consequências das 

ações de violência sofridas pelas entrevistadas em relação a si próprias e as pessoas 

ao seu redor, sobretudo os filhos. Entende-se a vítima como alguém que passou ou 

passa por um sofrimento intenso. Em torno dela é que se articulam as estratégias de 

proteção, recuperação e as ações de políticas públicas no combate direto e na 

prevenção da violência, incluindo o olhar para as questões de gênero e para a garantia 

dos direitos civis e sociais que não são respeitados ou sequer reconhecidos pelos 

agressores. 54 

Conhecer os sentimentos nos torna protagonistas e faz com que tenhamos 

minimamente o controle sobe nós mesmos. 38 

Sentimentos relacionados ao choque emocional, a negação da situação 

problema, isolamento, confusão, adormecimento, medo, ansiedade são comumente 

relatados nessa situação. Esses sintomas contribuem para manter a mulher na 

relação de abuso e são decorrentes das agressões constantes a que sofrem. Os 

sintomas e sinais de T.E.P.T. também estão presentes. 38 

Culpa e dúvida por suas ações nas situações de violência e em relação ao 

agressor foram relatadas; o sentimento de culpa pode estar relacionado ao fato de 

que as vítimas introjetam a tensão vivida, pois a ideia de que quem deveria proteger 

é quem está agredindo, e de que o lar deveria ser um local seguro e não é pode 

confundi-las quanto as emoções e sentimentos. 

O sentimento de culpa está ligado a percepção de que está se portando de 

forma inadequada e de que não é capaz de resolver seus problemas. 1 Para existir 

esse sentimento é preciso ter uma referência sociocultural, e essa cultura é patriarcal.2              
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Na narrativa de Magnólia a culpa e vergonha estavam presentes. 

 

         “[...] eu senti culpa e vergonha [...]” Magnólia 

 

Encontramos sentimento de impotência, pois as vítimas não veem como sair 

dessa situação e, isso leva-as a se sentirem fragilizadas. O sentimento de impotência 

é importante nestes casos, pois ele pode determinar até que ponto a vítima vai tolerar 

a situação, uma vez que não vê os recursos que pode se fazer valer. Pode se 

relacionar ao medo de que os atos se repitam ou de denunciá-los. 48  

         

“[...] me sinto presa dentro de mim, e eu não posso fazer nada [...]” 

Rosa 

 

Embora as participantes não tenham relatado que se sentiram desrespeitadas, 

o desrespeito do companheiro está presente nessas situações, antes da agressão e 

continua fazendo parte dela. Nas relações pautadas pelo respeito é mais improvável 

que ocorra agressão. 48 Diante da violência de gênero, é possível admitir que haja 

também discriminação pela condição do sexo feminino. Esta é uma agressão velada, 

que não é fácil de ser demonstrada. 48 

O sofrimento causado pela sensação de subvalorização decorrente da violência 

foi manifestado pelas participantes: 

 

“[...] eu me sentia a pior mulher do mundo [...]” Dália  

 

“[...] me senti horrível, eu pensei que meu filho ia morrer, pensei que 

eu ia morrer, eu fiquei sem chão [...]” Jasmim 

 

“[...] até hoje não consigo superar isso, não consigo, não adianta, eu 

não sei se vai demorar muito tempo [...]” Margarida  

 

Podemos destacar também repúdio e indignação causado pela própria situação 

ou pela falta de atitude em romper com este ciclo. 48 Soma-se a tudo isso a mágoa, 

tristeza, angústia, entre outros sentimentos como mostram os relatos: 
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“[...] eu estava desesperada naquele dia, aí eu falei ...se ele aparecer 

na minha frente eu vou matar ele”, [...] Hortência 

 

“[...]eu me sinto desprotegida, desacolhida ” Tulipa 

 

“[...] eu vou falar a verdade, eu fui uma mulher muito infeliz [...]” Dália 

 

Outro sentimento que não foi explicitado, mas que se faz presente, é o 

sentimento de ser invadida em todos os aspectos da vida e perder a autonomia e a 

liberdade, vivendo numa relação de confronto constante e desigualdades sem fim 

sentindo-se em perigo constantemente.  

Estudo realizado na Bahia refere que entre os sentimentos mais comuns 

vivenciados por mulheres em situação de violência doméstica estão medo, tristeza, 

repulsa, opressão e baixa autoestima, além de sintomas depressivos. 3 Repulsa foi 

declarada pelas participantes Violeta e Margarida. 

 

“[...] hoje... eu não sei se tenho nojo [...]” Violeta 

 

“[...] quando ele faz alguma coisa, principalmente pros meus filhos isso 

me machuca demais, assim, eu não sinto raiva dele, mas eu sinto... é 

uma espécie de nojo[...]” Margarida 

 

Todas as participantes do estudo apresentaram sinais e traços de T.E.P.T 

como consequência da violência sofrida, além de outros transtornos emocionais como 

ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou situações mais sutis como 

irritabilidade, baixa autoestima, solidão e isolamento, culpa e dificuldades em 

relacionar-se afetivamente novamente. Tais resultados também foram demonstrados 

em estudos. 34,66    

O transtorno de estresse pós-traumático é ocasionado pelo choque emocional 

que as vítimas sofrem dentro de seus lares, visto que a pessoa que deveria protege-

las, dar segurança e suprir suas necessidades é quem as agride e maltrata de forma 

contundente e persistente, quebrando assim qualquer relação de confiança e 

segurança. Em suas diferentes formas de manifestação, num processo recorrente e 

prolongado, as ações de violência geram profundo sofrimento psicológico. 38 

De acordo com a narrativa de Jasmim, percebe-se sinais de T.E.P.T.  
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“[...] Eu fiquei com sequelas, ficou um corte, quando eu fecho a minha 

boca fica um buraco, eu me sinto assim, toda vez que olho pra isso eu 

me lembro de tudo isso que eu passei [...]” Jasmim 

          

A fase de rememoração do fato violento mostra uma memorização defeituosa 

da situação traumática, isso ajuda a manter os sintomas por longos períodos, são 

memórias involuntárias. Seus sintomas podem estar associados a fraqueza e por isso 

se explica o sentimento de vergonha que pode permear essa fase. 5 

Ficou demonstrado o quanto de dificuldades e impedimentos emocionais foram 

gerados à essas mulheres pelas agressões que foram além de suas capacidades de 

defesa. Observou-se a presença das seguintes categorias do T.E.P.T.: intrusão, fuga 

e hiperexcitação.  

 

“[...] Os pesadelos vêm todas as noites...ou ele está mandando em 

mim, ou atrapalhando que eu seja feliz de alguma forma, nem que eu 

não veja ele, aquilo ainda fica [...]” Rosa 

 

“[...] eu tenho medo de arrumar outra pessoa, outro relacionamento e 

acontecer tudo de novo [...]” Tulipa 

 

“[...] ele falava pra mim que onde me encontrasse ia me matar e hoje 

eu tenho sonho de terror com isso, eu sonho com isso, tem noite que 

eu não durmo por causa disso [...]” Hortência 

 

Estimativas mostram que  45 a 60% das mulheres que são vítimas de violência 

pelo parceiro íntimo desenvolvem T.E.P.T. 38 Frequentemente, o transtorno é uma 

condição crônica, está associado a outras comorbidades e incapacitações. É uma 

condição psicopatológica que normalmente ocorre nas situações de violência 

doméstica, está caracterizado pela exposição contínua e prolongada aos eventos 

estressores e traumáticos que não são previsíveis e ou controláveis pela vítima, tem 

característica variável e de longa duração, impactando sobremaneira suas vidas. 

 

“[...]eu me fechei pra sociedade, pra vida, eu não consigo ter amigos, 

eu não consigo procurar um emprego, eu tenho medo. “ Violeta 
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“[...] eu não consigo andar na rua sossegada, eu dou a volta quando 

vou entrar em casa, a rotina de escola das crianças, mudou tudo [...]” 

Magnólia 

 

O seu desenvolvimento está ligado a um evento traumático que leva o indivíduo 

ao extremo, pode gerar comprometimento social e de trabalho. Os sintomas de reviver 

a situação de trauma só ocorrem nos casos em que se instalou o transtorno, podem 

ser de forma inconsciente ou consciente, mas são incontroláveis. 

 No Brasil, os estudos sobre a sintomatologia do TEPT entre mulheres vítimas 

de violência doméstica são escassos, porém a demanda clínica é crescente. Portanto, 

pesquisas para ampliar o conhecimento científico sobre o tema são importantes para 

uma abordagem segura e eficiente nas intervenções realizadas no atendimento de 

mulheres portadoras do estresse pós-traumático. 66          

 Independentemente do serviço procurado, que na maior parte das vezes é a 

rede básica de saúde, o diagnóstico precoce e preciso da situação da violência 

doméstica, bem como de suas consequências físicas e psicológicas, deve ser 

priorizado pelo profissional de saúde que irá realizar os encaminhamentos 

necessários e apropriados aos serviços especializados. Para tanto, os profissionais 

devem estar qualificados para esse atendimento diferenciado, tanto na atenção básica 

quanto nos serviços especializados.66 

Dessa forma, as ações realizadas pelos setores de saúde devem estar 

integradas a outros setores da sociedade, sendo necessário o desenvolvimento de 

parcerias e atuação intersetorial para promover e recuperar a saúde das mulheres que 

sofreram violência doméstica, prevenir risco de morte por essa causa, realizar 

vigilância em saúde e melhorar a qualidade de vida das famílias. 67 

Ressalta-se a complexidade do transtorno pós-traumático e a necessidade de 

tratamento multidimensional. A abordagem interdisciplinar e a ação multi e 

interprofissional devem ser consideradas. A farmacoterapia é essencial no alívio dos 

sintomas e na otimização da psicoterapia. “A abordagem terapêutica mais eficaz é 

obtida quando o paciente é tratado concomitantemente com farmacoterapia e 

psicoterapia, especialmente a cognitivo-comportamental”.38 

Quase 25% das pessoas com diagnóstico de T.E.P.T. apresentam um a dois 

outros diagnósticos psiquiátricos e aproximadamente 50% tem três ou mais. As 
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mulheres com T.E.P.T. têm de duas a quatro vezes mais chances de ter outros 

transtornos de ansiedade, duas a três vezes de usar álcool e outras drogas, quatro ou 

cinco vezes mais transtornos de humor. Além disso, o risco de suicídio fica seis vezes 

maior, aumenta o risco de ter outras doenças resultantes de somatização interferindo 

diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. 9,68  

 

“[...] eu cheguei a tentar me matar, foi no final do ano passado [...]’ 

Alfazema  

 

 “[...] tinha vontade de me matar tinha vontade de sair correndo, de 

gritar pro mundo e pedir socorro [...]” Dália  

 

 O medo intenso de reviver a situação de violência, mesmo após o afastamento 

do agressor, foi um sinal de TEPT presente na maioria dos relatos, porém durante a 

convivência com o agressor o medo era um sentimento presente e paralisava as 

participantes.        

Em alguns casos é o sentimento que mantém a mulher presa na relação 

abusiva com o agressor, apesar de haver um afastamento e até um rompimento por 

parte da vítima da situação de intimidade entre o casal, da confiança e da segurança. 

A vítima desse tipo de violência perde a noção de realidade, não sabe mais em que, 

no que e em quem confiar e pensa somente em como sobreviver a isso tudo. 1  

A potencialização do medo leva ao terror, ao pânico e isso leva ao trauma 

devido ao tempo prolongado, a repetição da situação de agressão e a impossibilidade 

de defesa. O medo é um sentimento comum nesses casos e muitas vítimas se veem 

paralisadas por ele; elas não encontram alternativa para interromper seu sofrimento, 

isto faz com que o isolamento se acentue. 10 

O medo da reação dos agressores também pode estar presente nessas 

relações caso tentem produzir alguma reação de defesa ou de separação, o medo de 

que os filhos sofram alguma retaliação é outro impeditivo na busca de apoio. 11  

 

“Medo[...] de ele me matar”. Alfazema 

 

“[...] eu tinha medo de ele matar meus filhos...de ele me matar... de ele 

ir na casa do meu pai e contar tudo [...]” Alfazema 
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Medo delas próprias sofrerem represálias dos agressores e medo de morrerem 

palas mãos deles. O medo de ser julgada pela família, amigos, sociedade, faz com 

que as vítimas se afastem de suas redes de apoio, além do medo do julgamento que 

podem fazer de sua situação. Este isolamento social faz com que a vítima não consiga 

romper com o ciclo de violência. 12 

 

“[...] eu vivia com esse medo o tempo todo, a vida inteira ele me 

ameaçava, então demorou pra eu conseguir sair [...]” Alfazema 

 

É muito difícil dimensionar as perdas em consequência da violência, sabe-se 

do grande custo que ela gera em todos os aspectos da vida de quem foi vítima, tanto 

em relação a sua produtividade, o que afeta diretamente a condição econômica, 

quanto em relação aos problemas de saúde geral e seus tratamentos. 13 

As perdas relatadas pelas participantes refletem perdas materiais e imateriais. 

Nas perdas materiais destaca-se a perda financeira; em relação as perdas imateriais 

foram citadas a perda da autoestima, da memória, da identidade. 

 

“[...] eu me vi na bola de neve, eu sozinha pra sustentar a casa, com 

todas as despesas...... estava me fazendo muito mal, perdia noites de 

sono por conta das dívidas [...]” Alfazema 

 

“[....] Eu fiquei muito insegura, muito com a cabeça mexida, insegura 

comigo, não me achando capaz, não me achando bonita [...]” Tulipa 

 

“[...] quando já estava tudo legalizado, era até pra ter mudado o nome 

deles, só que estava sendo muito pra eles, principalmente pro menino, 

mudar o nome, a história deles [...]” Rosa  

 

As atitudes de violência podem levar a perda da subjetividade, a pessoa deixa 

de se ver como única e, também, deixa de simbolizar as outras relações sociais. A 

violência entre pessoas torna-se um ataque a subjetividade e surge com o medo de 

perder o poder sobre o outro. Além disso, há a perda da dignidade que essas mulheres 

sofrem devido as humilhações que lhes são impostas. 14 

As perdas podem ser imediatas ou surgir depois de passado algum tempo. Uma 

das perdas mais significativas pode ser a perda da identidade e das referências, uma 
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vez que a situação de agressões constantes se estende ameaçando a vítima, 

mantendo-a em estado de tensão e alerta frequente, alimentando a situação de 

estresse sem se saber quando irá acontecer de novo a agressão. Este fato, também 

leva a perda da fé, pois não se acredita mais em si, nos outros e, às vezes, até na 

religião e na figura de Deus.    

 

“[...] as pessoas não sabem, não me conhecem, só conhecem como 

Maria e pra mim a Rosa morreu... Pra mim foi difícil, eu chorava muito 

no começo, por ter essa mudança, só que com o tempo foi 

passando[...]” Rosa 

 

Os danos colaterais causados pela violência doméstica contra as mulheres 

podem durar por toda a vida delas e afetar as outras gerações através dos filhos que 

vivenciam essas experiências de forma direta ou indireta.  

 

“[...]tem que ter muita força, e isso infelizmente, acabou que meu filho 

mais novo, o que estava no meu colo, ele é muito nervoso... ele 

surta[...]” Hortência 

 

“[...]eles ainda choram muito e a minha filha fala o tempo todo que eu 

vou morrer, porque o pai ameaçou a matar a mãe [...] Alfazema 

 

Os filhos foram os que mais sofreram com a violência praticada contra suas 

mães como nos relata Hortência, pois seu filho mais velho também adquiriu 

comportamento agressivo em seu relacionamento conjugal, imitando o 

comportamento do pai com a mãe a que ele assistia durante a infância. 

 

“[...] tenho dois filhos de maior, tenho um casado já, mas hoje eu vejo 

neles o sinal desta violência [...]” Hortência 

 

Não houve relato das vítimas deste estudo de uso de álcool e ou drogas no 

intuito de buscar alívio dos sintomas do trauma.  

Duas das participantes (Margarida e Hortência) ficaram na situação de vítima 

em média por vinte anos, e não viam possibilidades de sair desse relacionamento 
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abusivo. Estudos apontam para o patriarcado exercido pelos homens e tolerado 

socialmente como uma das possíveis explicações para isso. 69   

Além disso, a crença no amor romântico faz com que a esperança de conseguir 

reverter a situação mantenha as mulheres numa relação de submissão somado aos 

ganhos secundários adquiridos ao longo da vida. 69 As crenças religiosas também 

podem influir na tolerância da violência causada pelo parceiro íntimo: 

 

“[…] a mulher sempre se segura e se sujeita a um casamento, eu sou 

de uma formação religiosa [...]” Alfazema 

 

Outros motivos as fazem permanecer na relação, como a descrença e 

ineficácia dos sistemas de proteção, e ainda um terceiro fator abordado na pesquisa 

foi o cuidado e preocupação com os filhos como nos relatos: 

 

“[...] na delegacia da mulher parece que nem dão bola quando você 

vai fazer um boletim de ocorrência...se você não chega tudo 

arrebentada, espancada, roxa na delegacia da mulher elas não fazem 

nada [...]” Tulipa  

 

“[...] sempre pensei muito nos meus filhos, então eu achava que tinha 

que manter o casamento pra fazer o bem pra eles [...]” Alfazema 

 

Constatamos nos depoimentos algumas tentativas de reconciliação, pois as 

participantes acreditavam que poderiam mudar a situação por meio do amor 

onipotente ou dependiam financeiramente do parceiro. Normalmente essas mulheres 

permanecem na relação pelo desejo narcisista de serem amadas e a estratégia 

utilizada para recuperar o amor é a própria degradação numa atitude submissa, 

também para garantir o bem-estar dos filhos e evitar a solidão. 2 A reação de Violeta 

após deixar a situação de vítima exemplifica o inconformismo diante da submissão. 

 

“[...] eu estou mais impressionada como eu aceitei tanta coisa, como 

eu fui iludida por um criminoso agressor, eu estou... inconformada 

comigo [...]” Violeta 
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 A reação da vítima é possível quando ela se fortalece e consegue denunciar a 

situação de violência sofrida, pondo fim a situação de submissão. 

Quando elas decidem enfrentar o trauma, têm a possibilidade de voltar a entrar 

em contato com a realidade e buscar formas de reagir e sair da situação de vítimas. 

Neste momento, elas sentem necessidade em compartilhar o que ocorreu com alguém 

que tenha empatia e sensibilidade para acolher e não julgar, podendo ser algum 

parente ou alguém que tenha significado importante da sua rede primária de proteção, 

ou um profissional pertencente a rede secundária.  

As mulheres que conseguem romper com essas barreiras contam com o apoio 

da rede primária de ajuda e proteção que pode se compor de familiares, amigos e 

vizinhos, ou da rede secundária que está composta pelos órgãos oficiais de ajuda, 

proteção e tratamento. 16   

Neste estudo, algumas mulheres declararam que a família e os filhos foram 

importantes nesse processo de romperem com o ciclo de violência, dado que também 

aprece em outras pesquisas.  70 

 

“[…] eu me aproximei muito da minha família, me aproximei muito mais 

dos meus filhos [...]” Tulipa 

 

Sentimentos como medo e vergonha, além do fato de se sentirem 

desvalorizadas diante da situação vivida, funcionam como impeditivos ou 

dificultadores no processo de reação. Este processo faz com que as mulheres acabem 

por se isolar e não buscar ajuda permanecendo presas pelo agressor. 16  

 

“[...] a única pessoa que eu pedi socorro foi minha mãe, ... eu escolhi, 

então eu acho que eu tenho que arcar com as consequências sozinha 

também [...]” Magnólia 

 

 

Danos prolongados e/ou permanentes na autoestima dessas mulheres e na 

imagem que têm de si próprias, danos na relação de segurança e em seus valores 

individuais podem estar presentes como bem representam as narrativas abaixo. 
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“[...] eu fui ficando cada vez mais alienada. Então assim, com 

baixa estima, eu já não me arrumava, eu comecei a engordar [...]” 

Rosa 

 

 “[…]a gente vai acumulando todo esse processo de agressão, 

de averbações, que uma hora chega no limite [...]” Alfazema 

 

Os diversos setores da sociedade, incluindo os sistemas policial e judicial, 

devem abarcar os problemas de desigualdade de gênero e econômicos que levam a 

situações de superioridade e poder do masculino no sentido de controlar o feminino. 

O Estado tem a obrigação de dar proteção, prevenir e punir a violência uma vez que 

é uma violação de direitos humanos.  8 

As políticas públicas de apoio devem incluir igualdade de direitos e participação 

política, educacional, social, financeira e de trabalho, que sãos importantes para o 

empoderamento da mulher e para as mudanças culturais necessárias.  8 

A educação é considerada importante medida de prevenção da violência 

doméstica e suas consequências, pois as mulheres com nível de escolaridade mais 

elevado tendem a sofrer menos violência pelo parceiro, os homens com nível de 

escolaridade mais elevado tendem a cometer menos atos de violência. 8 

Outrossim, as campanhas de combate à violência contra a mulher na sociedade 

são importantes ferramentas educativas ao ressaltar as atitudes e o comportamento 

violento, que estão na origem da desigualdade. A sensibilização pública é uma 

prevenção básica no sentido de desafiar estereótipos e atitudes que toleram a 

violência doméstica. As campanhas podem versar sobre conteúdos específicos de 

violência doméstica ou assuntos relacionados como igualdade de gênero ou direitos 

humanos. Podem abordar explicitamente as causas e consequências da violência 

doméstica e os recursos de ajuda e apoio às vítimas.71 

   Ações educativas voltadas a orientação da comunidade sobre a Lei Maria da 

Penha o que pode ser configurado como violência doméstica, os mecanismos de 

apoio às vítimas e de repressão e punição dos agressores, podem ser deflagradas em 

campanhas, incluindo distribuição de cartilhas.72 

 A reabilitação psicossocial e acolhimento dos agressores complementam as 

ações educativas no sentido de promover a reestruturação da lógica de subjugação 

da mulher. Levantamento do perfil dos agressores, realização de terapia de casal, 
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terapias grupais com agressores são medidas que dão suporte ao recurso de 

reabilitação do agressor. Trabalhos grupais com homens para o desenvolvimento de 

competências interpessoais e cognitivas são importantes recursos de educação. 72 

 A implantação de estratégias de prevenção primária da violência por parceiro 

íntimo em todas as fases da vida é recomendada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Inclui medidas como “redução do acesso e do uso nocivo de álcool e mudança 

das normas sociais e culturais de gênero mediante campanhas de conscientização na 

mídia, bem como por meio de trabalho com homens e meninos”.41 

  A educação prévia de meninos e meninas vai influir em seu comportamento 

futuro sobre igualdade de gênero. A escola tem papel importante nessa formação; 

poderia incluir o tema como uma disciplina e abordá-lo com técnicas didáticas 

adequadas, atrativas, dinâmicas, lúdicas, artísticas e motivadoras no ensino médio. 

Além disso, as crianças e adolescentes devem ser educados com igualdade desde o 

princípio, pois reproduzem os modelos que vivenciam. As atividades escolares devem 

contar com experiências e estratégias educativas que permitam identificar o que é 

tolerável e o que não é numa relação, além de possibilitar a discussão de conceitos 

equivocados sobre o amor como ciúmes e controle. 73 

   Nessa direção, o Ministério da Educação (MEC) está desenvolvendo uma 

plataforma digital para a educação básica que trata de direitos humanos e igualdade, 

incluindo igualdade de gênero por considerar que “a educação em diretos humanos 

tem que ser entendida como processo formativo” e que “a educação para a igualdade 

de gênero nas escolas é essencial na prevenção da violência contra a mulher”. A 

plataforma vai abordar diversidade na escola e questões de preconceito e 

discriminação, educação e direitos humanos, mediação de conflitos. 74 

   Em 2016 foi firmado o Pacto Universitário de Educação em Direitos 

Humanos, para o desenvolvimento de atividades educativas de promoção e defesa 

dos direitos humanos, incluindo direitos das mulheres, que conta atualmente com a 

adesão de 154 instituições de ensino superior. 74 

Práticas educativas sobre violência contra a mulher na formação universitária 

que busquem enfrentar as causas e interferir nos fatores que estimulam e favorecem 

a ocorrência de violência podem ser efetivadas nos projetos pedagógicos e em 

atividades de extensão.75 
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6. CONCLUSÃO 

A análise das narrativas das participantes resultou numa síntese interpretativa 

com quatro temas: formas de violência, cenário da violência, proteção da vítima e 

impactos da violência. Nas formas de violência foram encontradas: violência física, 

psicológica, patrimonial, sexual e moral. No cenário da violência foram incluídos 

ausência de apoio, comportamento agressivo e possessivo do agressor, culpabilidade 

da vítima, invisibilidade da violência. As participantes acessaram apoio institucional, 

familiar, da escola e local de trabalho, de abrigos e se auto ajudaram.  Como 

consequência da violência que sofreram surgiram sentimentos diversos, entre os 

quais culpa e vergonha, sinais de TEPT, medo do agressor, perdas materiais e 

imateriais, danos colaterais em filhos e familiares e reações que variaram de 

inconformismo a superação. 

Nos relatos das participantes, constatamos que a violência física e psicológica 

se sobrepôs na vivência das dez mulheres entrevistadas. A violência patrimonial se 

sobrepôs a ambas as formas de violência para sete participantes. Algumas tiveram 

seus bens ou posses destruídas, ou ficaram sem ajuda financeira para viver e cuidar 

dos filhos. 

A violência sexual foi referida por quatro mulheres, que eram forçadas a manter 

relações sexuais em nome de uma união que não existia no cotidiano delas e a recusa 

era vista como forma de traição e não cumprimento das obrigações conjugais; assim 

a violência surge com a intenção de dominar um comportamento considerado errado 

e inadequado. Duas participantes sofreram violência moral, uma delas sofreu as cinco 

formas de violência concomitantemente.  

Foram destaque as formas de dominação exercidas por meio de ameaça direta 

às mulheres, seus filhos ou seus pais, xingamentos, situações de humilhação e 

intimidação, amedrontamento, críticas contínuas e contundentes na tentativa de 

controle delas e de suas ações. Seus pais e outros parentes também foram atacados 

na tentativa de diminuí-los e afastar a vítima cada vez mais da segurança e proteção 

que poderiam encontrar na família. Perda da autoestima e do desejo de se relacionar 

afetivamente também ocorreu com as participantes. 
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Neste estudo observamos que não houve diferença entre as vítimas em relação 

a situação financeira ou nível de escolaridade, todas estavam vulneráveis e 

predispostas a sofrer agressões. 

Todas as participantes relataram sinais de TEPT, destacando-se medo ou 

pânico, culpa, pensamentos invasivos, isolamento.  O foco do tratamento dessas 

mulheres deve estar no sofrimento emocional causado pela violência e no contexto 

social em que vivem. O apoio terapêutico deve incluir acolhimento e empatia no trato 

com as vítimas, bem como é muito importante contar com uma rede de apoio para 

buscar outras formas de proteção e de vida.  

A atenção primária em saúde pode fazer a diferença nas situações de violência 

doméstica contra a mulher, ao propiciar ações políticas específicas e adequadas a 

essa população visando a integralidade da atenção. É preciso trabalhar as questões 

de equiparação de gênero e de empoderamento do sexo feminino e que os 

profissionais da saúde façam essa diferenciação sem preconceitos, 

preferencialmente, que os cursos de formação também abordem essas questões para 

que os profissionais saiam preparados para a realidade que vão enfrentar. Se faz 

necessário que as lideranças sociais e governamentais sejam participativas com 

propostas no sentido de agir para prevenir e minimizar esta situação.  

Cabe aos setores de segurança e de justiça garantir às mulheres acolhimento 

respeitoso e medidas legais e sociais que protejam seu direito de propriedade, ter uma 

atuação direta nas situações de conflito tanto para mediação, quanto para solução 

deste. É imprescindível garantir às vítimas encaminhamento a esse sistema para a 

obtenção de medidas protetivas, abrigo ou outras formas de proteção que se façam 

necessárias e posteriormente ao sistema municipal de acompanhamento 

multiprofissional para que seja proporcionados ajuda e tratamento das consequências 

da violência.  

Além de cuidar da vítima, é preciso cuidar também do agressor, alguns 

agressores já foram vítimas durante sua infância ou presenciaram várias situações de 

violência que hoje a reproduzem. Eles também precisam ser incluídos nos sistemas 

de ajuda e proteção para que possam entender o que passaram e ser reeducados no 

convívio conjugal, familiar e social para aprender outra forma de se relacionar e de 

resolver conflitos.   

Na educação há uma possibilidade sólida de enfrentar e minimizar esse mal 

que afeta mulheres em todo o mundo. No Brasil, a Lei Maria da Penha prevê medidas 
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educativas ao agressor e não só punitivas. Percebe-se algumas possibilidades desses 

homens se tornarem agressores que a educação pode intentar evitar. Há que se 

destacar a educação permanente e continuada de todos os profissionais em todos os 

setores envolvidos com essa difícil tarefa de tratar com a violência, seus personagens 

e suas consequências.   Não podemos esquecer também da mídia num processo de 

educação social divulgando informações referentes a denúncias e busca de ajuda e 

apoio.  

Por fim, é premente a continuidade de estudos e pesquisas que abordem a 

vastidão que contém esse tema nas inter-relações profissionais e sociais em que ele 

se insere, possibilitando a divulgação e disseminação de informações atualizadas 

para a sua prevenção e atenção terapêutica apropriada aos envolvidos. Este trabalho 

também deixa espaço para continuidade e complementação. Porém, esperamos ter 

contribuído para o fomento da curiosidade para que outras pesquisas surjam nesse 

sentido e para que a situação da violência doméstica seja enfrentada como um 

problema de saúde pública que afeta indivíduos, família e comunidade, porém, pode 

ser prevenido.    
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APÊNDICE A -  QUESTÃO NORTEADORA 

 

                  Me conte a sua história sobre a agressão sofrida. 

 

      Questões complementares 

1. Como foi praticada a agressão? Com o que foi agredida? Quantas vezes 

ocorreu essa ou outras formas de agressão? 

2. O que você sentiu ao ser agredida? Como você se sentiu ao ser agredida? 

Como você se sente no momento? Como você se sente em relação ao 

agressor? 

3. Qual a sua relação com o agressor? 

4. O que ocorreu para ser agredida? O que ocorreu antes da agressão?  

5. Em que local ocorreu a agressão? Outras pessoas presenciaram o fato? 

Alguém ajudou, tentou evitar ou prestou socorro de alguma forma? 

6. O que essa agressão mudou em você? Na sua vida? 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTADA 

 

Data da aplicação: ___/___/_____. 

Dados pessoais 

Idade: ___________ anos. 

Estado Civil: Solteiro (a) _________; Casado (a) _______; ou União 

Estável________; 

Divorciado (a) _______; Separado (a) _______; Viúvo (a) _______. 

Número de filhos: ____________. 

Escolaridade: _______________________________________________. 

Profissão: __________________________________________________. 

Ocupação: _________________________________________________. 

Como considera sua etnia: ____________________________________. 

Composição familiar (pessoas que vivem na mesma casa): 

Parentesco                           Idade              Nível de escolaridade  

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

________________            ________       ____________________ 

 

Como classifica a sua situação econômica: Ruim_____; Regular______; 

Boa_____. 

Trabalha ou trabalhou: Em atividade atualmente_____; Sem atividade 

atualmente_____; Aposentado (a) _____; Nunca trabalhou_____. 

Pratica alguma atividade de lazer: _______________________________ 

___________________________________________________________. 

Como é a interação familiar: ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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A iniciativa da institucionalização foi: Própria______; Familiares______; 

Amigos_____; Técnicos de ação social ou de saúde_______. 

Tempo na instituição: Anos______; Meses________. 

Já recorreu a ajuda profissional anteriormente: Sim_____; Não______. 

Em que situação: ______________________________________________. 

Por quanto tempo: ____________________. 

Em que instituição: Centro de saúde______; Hospital_____; Particular_____; 

Social_____; Outra______. 

O acompanhamento foi: Individual_____; Casal_____; Familiar_____; 

Grupo_____. 

Na situação da violência ocorrida, contou com apoio: da família de 

origem_____; da família nuclear_____; da comunidade (amigos, vizinhos) _____; de 

instituições (saúde, social) _____. 

Observação ou comentário do entrevistado: 

 

Entrevistador: Sérgio Leão Bálsamo  
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TLCE) 

 

Eu, Sergio Leão Balsamo, psicólogo, aluno do curso de Mestrado na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), venho convidá-la a participar da 

pesquisa intitulada “Mulheres vítimas de violência doméstica: como mudar essa 

realidade? ” que tem como propósito analisar a história de vida de mulheres que 

sofreram violência doméstica. 

Os objetivos desta pesquisa são: caracterizar a violência sofrida pelas 

participantes do estudo, identificar os determinantes dessa violência, evidenciar as 

mudanças ocorridas na vida dessas pessoas, propor medidas protetoras que visem a 

prevenção e melhora do sofrimento pós-traumático. 

Para alcançar esses objetivos solicitamos que você participe de uma entrevista 

que será realizada em uma sala do CEREM e conte sua história sobre a agressão 

sofrida (como foi a agressão, como você se sentiu, qual foi a causa da agressão, onde 

foi a agressão, o que a agressão mudou em sua vida). 

Você será entrevistada por mim e suas respostas serão gravadas em áudio. A 

entrevista será confidencial, sigilosa e as suas respostas estarão sob minha 

responsabilidade, sendo que serão utilizadas apenas para a realização do estudo, 

podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas 

científicas. 

Para participar do estudo você precisa concordar com seus termos e assinar 

este TCLE.  Você não é obrigada a participar do estudo, poderá desistir de participar 

a qualquer momento, bastando para isso retirar seu consentimento da pesquisa 

solicitando ao pesquisador responsável que excluirá seus dados e respostas.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá 

entrar em contato com o pesquisador responsável Sergio Leão Balsamo 

pessoalmente na Rua Sarutaiá, 209 no município de Sorocaba, São Paulo ou pelo e-

mail: sergio.balsamo@yahoo.com.br ou pelos contatos telefônicos: (15) 32317175 e 

998190611. 

O pesquisador se compromete a manter em sigilo sua identidade. A recusa em 

participar do estudo não trará qualquer consequência a você ou ao atendimento 

prestado pelo CEREM. Caso existam dúvidas sobre como será sua participação na 



100 
 

pesquisa você pode, a qualquer momento, entrar em contato com o pesquisador 

responsável nos telefones acima mencionados.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

da PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos ou tenha 

algo a comunicar ao Comitê o endereço é Rua Joubert Wey, 290 - Sorocaba/SP e o 

telefone para contato: 15-3212-9896, em horário comercial. 

Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo pelo 

pesquisador responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não lhe 

acarretará custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

AUTORIZAÇÃO: 

Eu, 

_____________________________________________________________, com 

documento RG nº______________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) 

deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informada, ficando 

claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. 

Estou ciente dos objetivos da pesquisa, da entrevista da qual participarei e dos 

esclarecimentos sempre que desejar. Estou ciente também de que minha privacidade 

será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 

de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Diante do exposto, expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por 

minha participação. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo, devo 

comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP, situado à Rua Joubert Wey, 290 – Vergueiro – Sorocaba/SP, ou 

ligar no telefone 15-3212-9896, em horário comercial. 

 

Sorocaba, _____ de ______________ de 20__. 
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Assinatura da participante ________________________________________ 

 

Assinatura de uma testemunha ____________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

 

1ª via: participante do estudo 

2a   via: pesquisador  
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APÊNDICE D-  UNIDADES DE REGISTRO CLASSIFICADAS EM 

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

Quadros das falas das participantes dividas em categorias e subcategorias 

Formas de Violência 

Quadro 6: Violência Física 

[...]ele começou me agredir... ele me empurrou, me jogou no chão, ele me bateu com uma 
madeira nas costas que era da porta e.…me deu um soco e diversos golpes [...] Magnólia 
            
             [...] um dia que fui buscar meus filhos ele estava lá me esperando, aí ele me agrediu mais 
uma vez na frente dos meus filhos[...] Magnólia  
 
           [...]ele me deu um empurrão eu estava gravida do meu segundo filho, foi a única vez que ele 
tentou algo assim, mas também ele tinha bebido[...] Magnólia 
            
           [...] Ele trincou minha clavícula, tive um problema no pulso né e as esfoliações e todo o resto 
[...] Magnólia 

 
[...] foi vinte um anos de tortura de agressões físicas e verbais[...] Dália  
 
[...] eu levava tapa na cara na frente de mais de trinta pessoas [... ] Dália       
 
[ ...] eu doente ele não me levava pro hospital[...] Dália  
 
[...] ela nasceu de sete meses através de um murro, um coice que ele deu na minha costa 

que adiantou meu parto[...] Dália 
 
[...] a pessoa começou a mudar, ele começou a beber bastante e em qualquer discussão 

começou a me agredir[...] Jasmim   
 
             [...]a gravidez inteira apanhando [...] Jasmim 

 
[...] chegando em casa ele falou que eu desrespeitei ele e muito bravo com isso ele começou 

a me bater [...] Jasmim  
 
[...] ele mordeu meu rosto, me enforcou, ele pegou uma foice de mão que ele tinha e veio 

pra cima de mim... ele me deu muitos socos, muitos tapas no meu rosto e meu filho chorando[...] 
Jasmim 

 
[...]ele pegou uma foice de mão que ele tinha e veio pra cima de mim com essa foice[...] 

Jasmim 
[...]meu filho estava todo ensanguentado, eu não tinha mais rosto, estava todo inchado[...] 

Jasmim 
 
[...] depois de um ano eu voltei com ele…, mas depois de 3 meses acontecia tudo de novo, 

ele voltou a me bater[...] Jasmim 
 

            [...] ele me segurava... eu caí, eu me machuquei... Margarida 
 
[...] eu trinquei o ossinho do pé, eu fiquei toda marcada[...] Margarida  
 
[...], mas aí culminou... com a agressão física.... Aconteceu uma vez sim durante o meu 

casamento... ele lutou comigo, me deixou machucada, mas foi uma vez[...] Margarida 
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            [...] me jogava na cama e tentava me enforcar...jogava água, ele chegou a pegar um lanche 
e esfregar na minha cara, ele me derrubava muito no chão se eu estava de pé pra me bater[...] 
Violeta 

 
[...] ele ficava sentado na minha barriga e me enforcando, eu apanhei na frente de uma ex 

funcionária [...] Violeta  
 

             [...]tinha vez de ele brigar comigo na creche e me bater lá na frente, [...] Rosa 
 
[...]a violência foi aumentando, ...ele quebrava as coisas, chutava, jogava, batia[...] Rosa 
 
[...]ele atiçava o cachorro, a gente tinha um cachorro, um Cocker, pra cima de mim[...] Rosa 
 

             [...] apanhava na frente dos meus filhos[...] Hortência  
 
[...] Minha irmã...foi embora de casa... quem começou a apanhar fui eu[...] Alfazema   
 
[...] levava tapa, porque eu entrava no meio. Alfazema 
 
[...]Vassoura, essas coisa, ele tacava. Alfazema 
 
[...] dava murro, pegou um garfo e enfiou aqui e roxos no braço. Alfazema 
 
[…] usava faca, tudo que via na frente[...] Alfazema 
 

             [...] Ele apareceu em casa e começou a me empurrar, me bater, puxar meu cabelo, fazer 
várias acusações e queria levar meu filho[...] Tulipa 

 
[...] só que agressão física foram duas vezes[...] Tulipa 
 
[...] ele começou a me agredir, me estapeou, me deu três tapas na cara, me fez rolar da 

cama e eu sem saber do que se tratava[...] Azaléia  
 
[...] a gente estava numa discussão e eu decidi fazer a gravação do áudio...ele me jogou, eu 

bati a nuca e ele começou em luta corporal comigo... fiquei toda marcada perto do seio[...] Azaléia 

 

Quadro 7: Violência Psicológica 

            [...] ele me passou o tempo inteiro me ameaçando pelo whatsapp e whatsapp da minha mãe, 
que ia me matar, que ia matar, ele só falava isso, [...] Magnólia 

 
[...] e depois ele continuou o terror psicológico, ele continuou me ameaçando 24horas[...] 

Magnólia     
 
[...] ele é perigoso, ele manda foto pra mim de arma dizendo “olha, está aqui, esperando 

você”[...] Magnólia 
 
 [...] sendo ameaçada com arma, com faca[...] Dália       
 
[...] ele só falava que se eu separasse e largasse dele, fosse embora ou abrisse a boca pra 

falar pra alguém ele matava minha família[...] Dália 
 
[...] ele não deixava eu levar minha filha, então assim se tornou um caso bem crítico porque 

a gente não dormia 24 horas, ele falava dia e noite na nossa cabeça, [...] Dália 
 
[...] eu fui muito humilhada, tanto fisicamente quanto verbalmente[... ] Dália  
 
[...] eu era chamada de tudo quanto é nome que você imaginar, de vagabunda de todos os 

nomes...coisas que nunca mereci [...] Dália   
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[...] as pessoas ficavam olhando, debochando da minha cara, principalmente a família 
dele[...] Dália 

 
[...] eu não mandava em nada, entendeu? Eu tinha que fazer o que ele mandava o que ele 

ordenava[...] Dália 
 
[...] eu ia assim a força porque se eu não fosse eu apanhava mas se eu fosse ele levava 

meus filhos e meus filhos são minha vida [...] Dália 
 
[…] sofrendo ameaças, até o momento que meu filho nasceu [...] Jasmim 
 
[…] ele dizia que não era pra gritar que ele queria realmente me matar [...] Jasmim 
 
[...] ele falava que ele ia vir atrás de mim que eu não ia sair viva, que eu ia pagar pelo que 

eu fiz [...] Jasmim 
 
[...], mas ele me faz muito mal, a minha vida toda ele fez muito mal pra mim, mas assim, a 

violência ela é de outra forma, a violência era psicológica, era emocional, era patrimonial[...] 
Margarida 

 
[...] tem que ser do jeito que ele quer …eu engolia seco pra vida seguir e fazia o que ele 

queria pra ele não gritar comigo, pra ele não brigar comigo [...] Margarida 
 
 [...] ele é tão envolvente que ele conseguia me fazer sentir culpa, eu apanhava e achava 

que eu estava errada[...] Violeta  
 
[...] e primeiro ele tomou de mim no meio da rua o bebê, disse que ia ficar com o bebê e não 

sei o que que ele ia fazer com ele [...] Rosa          
 
[...] eu fiquei grávida da menina, aí ele queria que eu fizesse o aborto também, e aí eu falei 

que não, que ia ficar com ela e tudo mais [...] Rosa 
 
[...]  tinha que ser tudo do jeito que ele queria, ou ele quebrava as coisas, chutava, jogava, 

batia [...] Rosa 
  
[...] só que ele também era um policial, e aí os amigos dele foram me acompanhar e eu fiquei 

com medo... ele falou pra mim que se eu pusesse a mão em alguma coisa, que ele ia partir pra cima 
e ia terminar ali [...] Rosa 

  
[...] pelo R.A das crianças nas escolas ele conseguiu achar onde eles estavam estudando e 

foi atrás... ameaçou a diretora [...] Rosa 
 
[...]“aqui ele não vai ter quem ele pressionar”, quem ele chantagear, mas aqui ele achou a 

gente também, aí ele veio [...] Rosa 
 
[...] ele veio várias vezes pressionar e na audiência eu tive que levar as crianças, já depois 

de ter passado por psicóloga, psiquiatra, ter feito todas as avaliações, pra mim e para as crianças 
[...] Rosa 

 
[...] ameaçada, com arma na cabeça...obrigada a fazer o que eu não queria [...] Hortência 
 
[...] ele continuou e falou que se eu não voltasse com ele, ele iria me matar [...] Hortência 
 
[...] troquei o número e ele descobriu o número, ele ligava no número do meu filho [...] 

Hortência 
  
[...] ele não deixava nem que eu trabalhasse, eu era prisioneira eu vivia em casa [...] 

Hortência 
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[...] mesmo assim ele infernizava ligava no celular do meu menino, porque queria falar 
comigo, porque queria me encontrar, porque queria voltar comigo [...] Hortência 

 
 [...] Ameaçava, falava que ia me matar[...] Alfazema 
 
[...] Me chamava de palavrões [...] Alfazema  
 
[...] sofria agressões psicológicas, ele inventava coisas da cabeça dele [...] Tulipa  
 
[...] falando que ia tirar meu filho de mim... que eu nunca mais ia ver. Tulipa 
 
[...] roupa, celular, não podia usar shorts, não podia ter smartphone com internet, não podia 

contato com as amigas antigas de escola, não podia ir na casa da minha mãe [...] Tulipa 
 
[...] levava a chave do carro e da garagem, me deixava trancada em casa, ...não me deixou 

trabalhar por vários anos [...] Tulipa 
 
[...] entrava e ficava lá por horas, mexia no meu celular…ele fuçava na agenda do salão pra 

ver quem eram as clientes que eu atendia, eu não podia falar com homem [...] Tulipa 
 
 [...] ele não me deixava voltar a trabalhar, ele falava que meu filho era muito pequeno, então 

eu ficava totalmente dependente dele [...] Tulipa 
 
[...] relacionamento abusivo e agressão psicológica o tempo todo, sempre, [...] Tulipa 
 
[...] ele ficava agressivo quando eu não respondia o que ele perguntava..., ele queria saber 

a intimidade das minhas clientes, ele queria saber a intimidade da casa da minha mãe [...] Tulipa 
              
 [...] desde então eu tive muitas agressões verbais [...] Azaléia 
 
[...] então eu ia fazer faculdade e ele era contra[...] Azaléia 
 
[...] se eu fizesse algo errado ele ia contar pro meu pai e meu pai ia perder o carinho que ele 

tinha por mim [...] Azaléia 
 
[...] então a vida nossa começou a ser uma tortura, ele começou a torturar a gente com essa 

religião [...] Azaléia   
 
[...] começou a me xingar na frente das crianças [...] Azaléia  
 
[...] ele começou a ficar pior, começou a me agredir e me ameaçar, que se eu separasse 

dele ele me matava [...] Azaléia 
 
[...] fim de janeiro a julho sendo torturada psicologicamente, ou eu morria ou eu não ia mais 

ver meus filhos, a ameaça dele era essa [...] Azaléia 
 
[...] pegou meus filhos e sumiu, aí eu fiquei igual louca porque eu não consegui achar [...] 

Azaléia 
 
[...] foi o pior dia da minha vida, porque eu tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa contra 

as crianças [...] Azaléia 

 

Quadro 8: Violência Moral 

[...] implicava, falava que a minha mãe não prestava ... que ela não era boa pessoa [...] Tulipa 
 

[...] quando eu voltava do trabalho…falava que eu tinha ido sair com amante, começava a 
fuçar minha mala e jogar minhas peças pra cima, [...] Azaléia 
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[...] falar pro meu filho que a mãe dele era puta, era vadia, que a mãe dele não fazia nada a 
não ser trair o pai [...] Azaléia 

 
[...] e aí falou...sua desgraçada, me esperou ir trabalhar porque eu estava de plantão, pra 

poder sair com o seu amante [...] Azaléia 

 

Quadro 9: Violência Sexual 

[...] tive a segunda filha, foi através de um estupro, através do meu ex marido[...]e com a 
minha filha com dois anos, a segunda, ele me pegou a força de novo e fiquei grávida e veio minha 
terceira filha[...] Dália 

 
[...] aí ele me bateu depois quis fazer sexo, ele sempre fazia isso [...] Rosa 
 
[...] então era assim, ele me batia e toda vez que ele me batia ele ficava excitado [...] Rosa 
 
[...]Ele queria ver a menina, de qualquer forma, só que ela não quer nem ver falar nele, não 

quer nem saber de ouvir falar do pai, eu tenho minhas dúvidas se aconteceu alguma coisa [...] Rosa 
 
[...] durante estes 22 anos sempre fui violentada, sempre fui ameaçada [...] Hortência 
 
[...] e ele acordava de madrugada querendo sexo e ... se eu não fizesse ele falava que eu 

estava traindo, que eu tinha outro [...] Tulipa 

 

Quadro 10: Violência Patrimonial 

[...]. Muita coisa minha ficou na casa e ele trocou todas as fechaduras da casa, então nem 
acesso eu não tenho mais [...] Magnólia 

 
[...] passando necessidades, sem poder pedir ajuda pra ninguém [...] Dália 
 
[...] a violência ela é de outra forma .... era patrimonial [...] Dália 
 
[...] neste tempo teve violências... teve traições... e ele me deslocou tanto do meu eixo que 

ele me destruiu financeiramente [...] Jasmim 
 
[...] eu que sustentava tudo, que fazia tudo, que tive que arranjar dinheiro pra ficar com a 

menina [...] Rosa    
 
[...] nada que eu fizesse estava bom, tudo estava bom assim, que eu pagasse as contas, 

que eu fizesse tudo [...] Rosa 
 
 [...] mandou eu sair, a roupa mais velha que eu tinha, que eu vi pela frente eu peguei[...] 

Rosa 
[...] eu fui embora com as duas crianças, pra morar na casa de um pessoal que eu não via 

há 11 anos, uma cidade que eu não conhecia, só com a roupa do corpo, [...] Rosa 
 
[...] ele foi no meu serviço, ele me deixou desempregada [...] Hortência         
 
[...] ele fez com que me mandassem embora do meu antigo serviço, então o que eu estou 

agora atual é um “bico”, eu estou sem registro [...] Hortência 
 
[...]. Quando eu voltei a trabalhar...todo dinheiro que eu chegava em casa ele usava, ele 

pegava pra ele comprar cerveja, eu nunca podia comprar nada pra mim [...] Tulipa     
 
[...] eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha tudo e perdi tudo, agora minha vida mudou 

completamente [...] Tulipa 
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[...]não pagou um centavo de pensão, tumultuou toda a minha situação financeira, até hoje 
ele não pagou[...] Azaléia 
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Cenário da Violência 

Quadro 11: Ausência de Apoio 

[...] tinha vizinho, um monte de gente, mas ninguém punha a mão nele [...] Magnólia      
 
[...] é engraçada essa visão dos homens até meu pai e meu irmão, eles ficam penalizados 

pela situação, mas não tomaram atitude nenhuma [...] Magnólia 
 
[...] foi a maior briga entre meus filhos, meu filho principalmente que não aceitava [...] Dália 
 
[...] Então a família dele simplesmente aplaudia e as pessoas de fora ficavam assustadas de 

ver o que acontecia [...] Dália 
 
[...] o delegado...fez de tudo pra eu não fazer o B.O, mas eu fiz o B.O e pedi a lei Maria da 

Violeta e com muito custo ele fez [...] Jasmim 
 
[...] a família dele indo sempre na minha casa, pedindo pra eu relevar e a minha família 

também começou a pedir pra eu relevar [...] Jasmim 
 
[...] batia em mim, aí eu gritava, gritava, gritava, mas ninguém socorria [...] Rosa 
 
[...] eu tinha medo.... eu tentei por várias vezes separar, só que eu não tinha aquele apoio, 

porque eu sempre ficava longe da minha família [...] Hortência 
 
[...] vou na delegacia normal, pedindo pra que alguém faça alguma coisa, que não deixe isso 

acontecer e eu estou vendo que ninguém está fazendo nada [...] Hortência  
 
[...] os vizinhos nem se envolviam, acho que com medo também [...] Alfazema 
 
[...] na delegacia da mulher parece que nem dão bola quando você vai fazer um boletim de 

ocorrência...se você não chega tudo arrebentada, espancada, roxa na delegacia da mulher elas não 
fazem nada [...] Tulipa 

 

Quadro 12: Comportamentos do Agressor 

[...] e começou a bater no moço dizendo que o moço era meu namorado e que não era pra 
eu colocar homem dentro de casa [...] Magnólia 

 
[...] ele perseguindo o moço a toda velocidade com meus filhos dentro sem olhar se vinha 

carro ou não [...] Magnólia     
 
[...] o problema dele é mais que orgulho ferido... ele tem que dizer pra mim com quem que 

eu posso ficar [...] Magnólia    
 
[...] e quando ele me vê ele fala assim, “nossa, eu queria estourar sua cara”, é a única coisa 

que ele fala, que ele quer bater, que ele quer matar [...] Magnólia 
 
[...] eu pedia divórcio, separação e ele não aceitava, [...] Dália 
 
[...] várias vezes de ele querer me pegar à noite, me pegar à força porque eu já era separada 

de corpos há quatro anos e sete meses e ele não aceitava, [...] Dália 
 
[...] me deixar lá com dor, eu cheguei a cair com oito pra nove meses da minha última filha, 

segurando outra no colo, porque ele não me ajudava em nada [...] Dália  
 
[...] ele sempre pedindo desculpas, pedindo para eu ficar e eu acabava então deixando de 

lado. Jasmim 
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[...], mas com o tempo eu já comecei a perceber a agressividade cada vez que ouvia a 
palavra “não” [...] Rosa 

 
[...] “você dá dinheiro pra sua mãe e tudo”, aí ele começou a jogar as coisas, a bater [...] 

Rosa 
 
[...] tinha que ser tudo do jeito que ele queria[...] Rosa  
 
[...] porque ele ficou desempregado e aí tudo era motivo [...] Rosa 
 
[...], mas mesmo assim tinha tempo que ele tinha ciúmes [...] Hortência 
 
[...] meu irmão era usuário de droga [...] Alfazema 
 
[...] tampinha de caneta assim. Ele andava com faca. Alfazema             

             
             [...] abstinência ...ou estava drogado também. Alfazema 

 
[...] meu ex companheiro era muito ciumento, era um relacionamento abusivo, [...] Azaléia  
 
[...] Sempre que ele chegava do trabalho ele ia beber [...] Azaléia 
 
[...] e quando eu ia dormir, já era de madrugada, ele me acordava pra me questionar sobre 

coisas ocorridas durante o dia [...] Azaléia 
 
[...] muito álcool de forma exagerada, não tinha limites pra parar [...] Azaléia 
 
[...] desde o começo do relacionamento eu sempre tive problemas em relação ao ciúme 

doentio da pessoa com quem eu convivia [...] Azaléia      
 
[...] isso sempre incomodou muito ele e essa promoção e passar a ganhar mais que ele 

começou a ser pior [...] Azaléia 
 
[...] ele é um psicopata, ele tem uma vida doentia [...] Azaléia 

 

Quadro 13: Disputas 

[...] ele já parou o carro em cima da minha perna, já gritando de dentro do carro “Você não 
vai levar esse carro” [...] Margarida 

 
[...] advogada pra defender a gente, pra dar a guarda provisória das crianças para mim, 

mesmo assim, ele foi ameaçar, ele queria levar as crianças embora [...] Rosa 

 

Quadro 14: Culpabilização da Vítima 

[...] eu não entendia o porquê, e ele sempre dava um jeito de falar que a culpa era minha [...] 
Violeta 

[...] tudo que acontecia a culpa era minha, eu que não sabia fazer nada [...] Rosa 
 
[...] às vezes eu me culpo por tudo isso…a gente acredita que vai passar [...] Azaléia 
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Quadro 15: Invisibilidade da Violência 

[...] a gente não presta muita atenção nos sinais né, porque a violência psicológica sempre 
teve, ele sempre me ameaçou [...] Magnólia 

 
[...] eu vivia de aparência as pessoas me viam na rua de carro pra cima e pra baixo, só que 

ninguém sabia o que faltava dentro da minha casa, eu tinha casa, mas o quanto faltava e como eu 
apanhava as pessoas não viam [...] Dália 

 
[...] ele desligou todas as câmeras e ele me pagava na lanchonete toda vez onde ele sabia 

que não tinha câmera [...] Violeta 
 
[...] dificilmente ele fazia isso na frente de alguém, na frente dos outros ele me tratava muito 

bem [...] Tulipa 
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Proteção da Vítima 

Quadro 16: Apoio Institucional 

[...] polícia chegou atendeu a ocorrência, me orientou que não adiantava ir no plantão policial 
que era pra eu ir na delegacia da mulher …e o policial ficou comigo pra eu pegar algumas coisas, 
roupas porque eu fui dormir no hotel [...] Magnólia  

 
[...] fui encaminhada pro fórum já conversei com o juiz, ele pediu a medida protetiva, mas ele 

não era intimado e se o agressor não é intimado a medida não vale [...] Magnólia 
 
[...] então todas as vezes que eu ia e que eu voltava pra casa eu tinha que chamar a polícia 

porque ele estava na esquina da casa da minha mãe [...] Magnólia 
 
[...] o policial me disse...seja firme e peça lei Maria da Violeta, senão amanhã ele tá na rua 

[...] Jasmim  
 
[...] pedir a protetiva...pra se sentir um pouco mais segura [...] Jasmim 
 
[...] Eu fiquei com a protetiva na hora que eu saí do abrigo..., mas ele ia... ele passava várias 

vezes na rua da minha casa [...] Jasmim  
 
[...] eu fui ao hospital, eu consegui o laudo da médica, ela me medicou, eu estava toda cheia 

de hematomas [...] Margarida 
 
[...] eu fui ao IML...e minha advogada entrou com um pedido, eu fui até o fórum e consegui 

a protetiva [...] Margarida 
 
[...] foi revogada a sua protetiva” eu falei, “Mas como assim? ”...aí ela ligou, não sei onde ela 

ligou, conversou e descobriu que estavam faltando provas, no relatório [...] Margarida 
 
[…] eu tive que pedir a medida protetiva, por que ele sabia onde me pegar [...] Violeta 
 
[…]lá no Maria de novo, foi aí que eles tomaram essa atitude já de me mandar embora, fui 

embora só com a roupa do corpo [...] Rosa 
 
[...] eu consegui ir, no outro dia, na defensoria e o pessoal já me encaminhou e entrou com 

a medida protetiva [...] Rosa 
 
[…] aí tomei a decisão de procurar a justiça, de ir no fórum e pegar a medida protetiva [...] 

Hortência 
 
[...] até que a Dra. K. começou depois desse dia a mandar e-mail pra patrulha e ai a patrulha 

começou a ir lá na minha casa e ele se afastou [...] Hortência 
 
[...] mandou a gente ir no fórum pra pegar medidas, daí a delegada deu. Alfazema 
 
[...] No fórum me atenderam bem[...] Tulipa 
 
[...] procurei um advogado e ele me disse pra começar a gravar estas brigas... se você 

começar a fazer estas gravações você pode abrir um boletim pra tirar ele da casa [...] Azaléia 
 
[...] pedindo ajuda no centro de delegacia da mulher ...a gente sim vai te ajudar”......fez meu 

boletim de ocorrência, colocou tudo lá eu expliquei os dois episódios da agressão [...] Azaléia 
 
[...] ele foi intimado pra sair de casa, o oficial de justiça foi num sábado [...] Azaléia 
 
[...] com a lei Maria da Violeta ele não chega mais perto de mim, então ele não aparece e ele 

não liga não chega perto [...] Azaléia 
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Quadro 17: Apoio Familiar 

[...] eu mandei áudio de socorro e eles entraram em contato com minha mãe e minha 
madrinha já estava vindo [...] Magnólia 

 
[...] a minha caçula ...bateu nele, pulava nele, batia nele pra me defender [...] Dália 
 
[...] Minha mãe... foi lá com o meu irmão, ... já estava com a polícia no telefone, e de lá eu 

saí, eu não vi nada [...] Jasmim 
 
[...] eu contei toda a história pro meu filho e meu filho falou “Mãe, nós vamos na delegacia 

agora [...]   Margarida 
 
[...] meu filho falou...“Agora não tem mais motivo, melhor ficar na sua, senão eu mato você e 

ele [...] Rosa 
 
[...] e teve uma vez que minha filha pequena, ela enfrentava ele [...] Rosa  
 
[...] ele ficou meio receoso de fazer as coisas quando os filhos já estavam grandes, então 

eles não aceitavam... então ele me deixava sair, mas sair pra trabalhar, [...] Hortência 
 
[...]ficava longe da minha família, então isso pra ele era vantagem porque eu não tinha o 

apoio de ninguém[...]” Hortência 
 
[...] elas me ajudaram muito quando eu me separei dele, quando eu voltei pra casa da minha 

mãe [...] Tulipa 
 
[...]meu pai me acolheu…então eu não quero que você viva isso... o pai está com você para 

o que você precisar [...] Azaléia 
 
[...] tirei um peso da minha consciência......meu mundo desabou, desabou da pior forma 

possível e aí eu tive que passar pros meus pais tudo isso, mas foi muito bom [...] Azaléia 
 
[…] eu me aproximei muito da minha família, me aproximei muito mais dos meus filhos [...] 

Azaléia 

 

Quadro 18: Apoio da Escola/ Trabalho 

[...] ela acionou a polícia, ele foi tirado da escola com a polícia e ele foi proibido de entrar na 
escola e ela acionou o conselho tutelar e o C.I.M. mulher [...] Dália 

 
[...] ela falou “não vai, você vai com a sua filha e as outras providencias nós vamos tomar, 

pode ficar sossegada” [...] Dália 
 
[…] aí Deus ajudou que a professora dele tinha ajudado, falado que ficava com ela e tudo, o 

pessoal do serviço me ajudou bastante e eu acabei podendo ficar com ela [...] Rosa 
 
[...] eu tive que contar na empresa, e graças a Deus tive um excelente suporte né, me 

ajudaram ...consegui manter meu trabalho onde estou até hoje [...] Azaléia 
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Quadro 19: Abrigo 

[...] diretora simplesmente olhou pra minha cara e falou “ou você vai pro C.I.M. mulher com 
a sua filha ou sua filha vai pro conselho tutelar [...] Dália 

 
[...] fiz o B.O, fui pro abrigo [...] Jasmim 
 
[...] ligaram pro meu primo lá no interior, pra ver se a gente ia ser bem recebida, colocou a 

gente no carro [...] Rosa 
 
[...] nós fomos na escola, o pessoal da escola havia segurado essas crianças, e eu acabei 

indo dormir na casa de uma professora [...] Rosa 
 
[...] procurei ajuda de uma amiga, que tinha um apartamento, e levou a gente pra lá... uma 

outra amiga foi levar cobertor pra gente [...] Rosa  

 
[...] só que aí no abrigo seus filhos são de maior eles não pode nem visitá-lo, então é tipo 

assim uma prisão .... Eu vou presa e ele fica solto? Hortência 

 

Quadro 20: Autoajuda 

[...] eu falei “não posso ficar nessa situação, daqui a pouco ele vai me matar de verdade”, 
preciso dar um jeito [...] Jasmim 

 
[...] e até que chegou um momento que eu tomei uma decisão, a última agressão foi no mês 

de setembro e ainda passei um ano... eu me mudei, vim do meu estado pra cá [...] Hortência 
 
[...] quando nós começamos a viver só nós dois juntos, aí a violência voltou e eu achei melhor 

colocar um ponto final e pedir ajuda e consegui[...] Hortência  
 
[...] em 2015 eu tive a primeira separação que foi essa situação [...] Azaléia 
 
[...] na cabeça doentia dele eu estava saindo com chefe, patrão e tomado esta multa e foi 

neste dia que eu resolvi buscar ajuda e acabar com o casamento [...] Azaléia 
 
[...] eu falei “olha, acabou, essa foi a última vez que você colocou a mão em mim, então pega 

as suas coisas e vai embora [...] Azaléia 
 
[...] eu não aguentava mais fui falar com o advogado e ele falou “você precisa fazer alguma 

coisa, você precisa fazer este boletim de ocorrência [...] Azaléia 
 
[...] eu decidi tomar uma iniciativa naquele dia, peguei e fui pra casa do meu pai[...] Azaléia 
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Impactos da Violência 

Quadro 21: Sentimentos 

[...] eu senti culpa e vergonha [...] Magnólia 
 
[...] eu me senti sozinha, sabe assim, desprotegida, a pessoa que deveria me proteger está 

me batendo, [...] Magnólia 
 
[...] eu vou falar a verdade, eu fui uma mulher muito infeliz, [...] Dália  
 
[...] eu me sentia a pior mulher do mundo [...] Dália  
 
[...] me senti horrível, eu pensei que meu filho ia morrer, pensei que eu ia morrer, eu fiquei 

sem chão [...] Jasmim 
 
[...] eu sei que não tenho como voltar a ser como eu era. Jasmim  
 
[...] até hoje não consigo superar isso, não consigo, não adianta, eu não sei se vai demorar 

muito tempo [...] Margarida  
 
[…] quando ele faz alguma coisa, principalmente pros meus filhos isso me machuca demais, 

assim, eu não sinto raiva dele, mas eu sinto... é uma espécie de nojo[...] Margarida 
 
[...] hoje... eu não sei se tenho nojo [...] Violeta 
 
[...] e é isso que pesa pra mim que quando eu falo, é bem pior de contar essas partes [...] 

Rosa 
 
[...] me sinto presa dentro de mim, e eu não posso fazer nada [...] Rosa 
 
[...] e me disse “agora você vai fazer sexo comigo” ele me obrigou...então acho que isso aí 

foi o que mais marcou. Hortência  
 
[...] eu não sei o que que é que eu sinto também, porque tem hora que eu penso “porque 

que ele fez isso? ” E sinto pena dele as vezes [...] Hortência 
 
[...] eu estava desesperada naquele dia, aí eu falei ...se ele aparecer na minha frente eu vou 

matar ele”, [...] Hortência 
 
[....] Eu senti muito medo, insegurança, parece que nada nem ninguém acredita na gente [...] 

Tulipa  
 
[...] eu me sinto desprotegida, desacolhida. Tulipa 

 

Quadro 22: Sinal de T.E.P.T. 

[...] eu deveria ter mudado de lá, aí a gente sente esta culpa também, “puxa, podia ter 
mudado”, “poderia ter feito diferente”. Magnólia    

 
[...] estou “comendo minha cota de farelo”, fui eu que me misturei com ele, então às vezes 

eu acho que mereço [...] Magnólia  
 
[...] pânico, eu tenho pavor dele [...] Magnólia 
 
[...] eu fiquei sem trabalhar de medo de trabalhar, eu tive que mudar da minha casa, como 

se eu fosse uma fugitiva [...] Magnólia 
 
[...] eu não consigo andar na rua sossegada, eu dou a volta quando vou entrar em casa, 

...mudou toda minha rotina, a rotina de escola das crianças, mudou tudo [...] Magnólia 
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[...] eu tenho medo de tudo... mudou a maneira que as pessoas me olham no meu trabalho, 

as pessoas que sabem da história que convivem comigo [...] Magnólia  
 
[...] aí eu falei pra ela, “mas eu não posso, ele vai me matar, vai matar minha família” [...] 

Dália    
 
[...] tinha vontade de me matar tinha vontade de sair correndo, de gritar pro mundo e pedir 

socorro [...] Dália  
 
[...] eu era agredida dia e noite ...eu não aguentava mais eu estava a ponto de loucura de 

tirar minha própria vida, a minha filha tentou tirar a vida dela [...] Dália  
 
[...] tenho medo de até sair na rua, mesmo com ele preso, eu fiz mais dois B.O [...] Jasmim  
 
[…] eu não conseguia nem pegar meu filho no colo, porque eu me sentia culpada, fui eu que 

escolhi esse marido pra mim [...] Jasmim  
 
[...] Eu fiquei com sequelas, ficou um corte, quando eu fecho a minha boca fica um buraco, 

eu me sinto assim, toda vez que olho pra isso eu me lembro de tudo isso que eu passei [...] Jasmim  
 
[...] eu me sinto culpada, a gente tenta suprir de todas as formas, mas mesmo assim, fica 

sempre um buraco [...] Jasmim  
 
[...] não sei se pode ser uma síndrome do pânico, eu fico com medo de tudo, de tudo que 

possa acontecer [...] Jasmim  
 
[...] você fica acuado, porque você já sofreu uma violência, e você acha que vai ser sempre 

assim [...] Jasmim  
 
[...] eu não dormia à noite, até hoje eu tenho muito medo dele, às vezes eu me encontro [...] 

Margarida  
[...] por várias noites eu sonhei com ele, com a cara dele puxando a porta, eu tentava segurar 

e eu acordava assustada [...] Margarida 
 
[...] eu me fechei pra sociedade, pra vida, eu não consigo ter amigos, eu não consigo procurar 

um emprego, eu tenho medo. Violeta 
 
[...] Os pesadelos vêm todas as noites...ou ele está mandando em mim, ou atrapalhando que 

eu seja feliz de alguma forma, nem que eu não veja ele, aquilo ainda fica [...] Rosa 
 
[...] se alguém me chama de Denise eu assusto, eu fico gelada [...] Rosa 
 
[...] eu continuei fazendo tratamento, me vem o pânico, que agora é a parte que ficou, eu 

não consigo viajar, pra viajar eu tenho que tomar remédio, ir embora dopada [...] Rosa 
[...] ele falava pra mim que onde me encontrasse ia me matar e hoje eu tenho sonho de terror 

com isso, eu sonho com isso, tem noite que eu não durmo por causa disso [...] Hortência 
 
[...] tem hora que eu me culpo por isso, que eu poderia ter feito alguma coisa [...] Hortência  
 
[...] hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter feito algo que meus filhos não iriam estar 

passando [...] Hortência 
 
[...] eu não me vejo com alguém, eu acho que por causa disso, porque ele me agrediu e 

depois colocou a arma na minha cabeça [...] Hortência  
 
[...] Medo ainda, de ele me pegar por aí na rua [...] Alfazema  
 
[...] meu pai leva e eu volto com umas meninas que moram perto de casa. Alfazema 
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[...] Mudou muita coisa…e agora eu tenho medo até de sair sozinha [...] Tulipa 
 
[...]eu não consigo trabalhar, eu tenho medo de arrumar emprego e ele ir na porta do 

emprego [...] Tulipa 
 
[...] eu tenho medo de arrumar outra pessoa, outro relacionamento e acontecer tudo de novo 

[...] Tulipa 
 
[...] ainda dói, eu ainda tenho muito medo, ele me ameaçou de morte se eu me separasse 

[...] Azaléia    
 
[...] quando eu fico sabendo que eles vão sair pra algum lugar eu entro em choque [...] Azaléia 
 
[...] às vezes você fica com medo parece que tem alguém me seguindo [...] Azaléia 
 
[...] eu cheguei a tentar me matar, foi no final do ano passado [...] Azaléia 

 

Quadro 23: Medo 

[...] eu morro de medo dele, eu tenho medo mesmo, ele é uma pessoa muito agressiva, 
muito, muito agressiva mesmo [...] Dália 

 
[....] Saí correndo com meu filho no colo, de sutiã, de madrugada, corri com ele, não queria 

ficar ali perto da minha casa porque eu achei que ele iria atrás de mim, [...] Jasmim  
 
[...] a psicóloga fala pra mim, “mas ele está preso”, mas uma hora ele vai sair, e é nessa hora 

que eu fico pensando [...] Jasmim 
 
[...] não saio muito sozinha, é com eles todo cuidado pra sair com eles [...] Jasmim 
 
[...] se precisar sair sozinha eu saio...e eu fico com muito medo...... ele é muito perigoso, que 

eu tenho que tomar cuidado mesmo [...] Jasmim 
Medo[...] de ele me matar. Alfazema 
 
[...] eu sinto medo, quando ele começa a ameaçar, a gritar, a fazer escândalo no portão [...] 

Tulipa 
 
[...] ou ele mesmo louco por ciúmes não aceitar o fim do relacionamento e tentar alguma 

coisa contra a minha vida [...] Tulipa 
 
[...] eu sempre tive muito medo, então eu segurava a situação pra não maltratar quem estava 

em volta [...] Azaléia 
 
[...] eu morria de medo de ficar desempregada, era um momento que eu não podia ficar 

desempregada [...] Azaléia 
 
[...] eu vivia com esse medo o tempo todo, a vida inteira ele me ameaçava, então demorou 

pra eu conseguir sair [...] Azaléia 
 
[...] eu tinha medo de ele matar meus filhos...de ele me matar... de ele ir na casa do meu pai 

e contar tudo [...] Azaléia  

 

Quadro 24: Perdas 

[...] eu fui ficando cada vez mais alienada. Então assim, com baixa estima, eu já não me 
arrumava, eu comecei a engordar [...] Rosa 

 
[...] não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de nada, eu só trabalho e volto 

pra casa, aí as pessoas perguntam, vai fazer nove anos [...] Rosa  
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[...] quando já estava tudo legalizado, era até pra ter mudado o nome deles, só que estava 
sendo muito pra eles, principalmente pro menino, mudar o nome, a história deles [...] Rosa  

 
[...] minha situação tá entre regular e ruim, se eu ver por essa parte, porque eu perdi um 

terço do salário, e [...] Rosa 
 
[...] eu esqueci, tô com perda de memória também [...] Rosa  
 
[...] as pessoas não sabem, não me conhecem, só conhecem como Cida e pra mim a Denise 

morreu... Pra mim foi difícil, eu chorava muito no começo, por ter essa mudança, só que com o tempo 
foi passando[...] Rosa 

 
[...] ele falou “eu aceito seu acordo se você aceitar o meu também, eu vou ficar com a maior 

...e eu aceitei, então foi assim que eu consegui [...] Hortência 
 
[....] Eu fiquei muito insegura, muito com a cabeça mexida, insegura comigo, não me achando 

capaz, não me achando bonita [...] Tulipa 

[...] eu me vi na bola de neve, eu sozinha pra sustentar a casa, com todas as despesas...... 

estava me fazendo muito mal, perdia noites de sono por conta das dívidas [...] Azaléia 

 

Quadro 25: Dano Colateral 

[...] porque ele vinha com arma, [...]cortou a mão dele e ela tentou matar ele [...] Dália 
 
[...] ela cortou o pulso [...]até hoje ela fala que odeia ele pelas coisas que ele fez pra mim [...] 

Dália 
 
[…] aí ele apontou o dedo na testa da diretora e disse que o negócio dele não era em 

conversa e sim na bala [...] Dália 
 
[...] olhava pros meus filhos e falava “não, eu não posso fazer isso, eu tenho que procurar 

ajuda, eu creio que vai vir meu socorro”[...] Dália 
 
[...] fomos pro hospital...ele ficou internado...com 20 dias, não aconteceu nada e eu também 

não precisei de pontos, pra me auxiliar [...] Jasmim 
 
[...] tem que ter muita força, e isso infelizmente, acabou que meu filho mais novo, o que 

estava no meu colo, ele é muito nervoso... ele surta [...] Jasmim 
 
[...] mãe se você quiser me doar, me doa, mas fica com a minha irmãzinha [...] Rosa 
 
[...] meu filho pulou nas costas dele e começou a puxar, puxar ele e tudo, daí ele pegou e 

jogou meu filho longe, e falou “não sei porque você chama ele, você não tem vergonha, ter que 
chamar uma criança? ” [...] Rosa 

 
[...] a tia começou a ficar com medo de que ele fosse fazer mal a ela, e o outro começou a 

me pressionar pra sair [...] Rosa 
 
[...] tenho dois filhos de maior, tenho um casado já, mas hoje eu vejo neles o sinal desta 

violência[...] Hortência 
 
[...] um tapa que ele foi me dar ele acertou meu filho. [...] Tulipa 
 
[...] está sendo um trauma ...as crianças se culpam pela separação... o pai na cara deles 

falou que a culpa era das crianças [...] Azaléia 
 
[...] eles ainda choram muito e a minha filha fala o tempo todo que eu vou morrer, porque o 

pai ameaçou a matar a mãe [...] Azaléia 



119 
 

 

Quadro 26: Reações da Vítima 

[...] a única pessoa que eu pedi socorro foi minha mãe, ... eu escolhi, então eu acho que eu 
tenho que arcar com as consequências sozinha também [...] Magnólia 

 
[...]eu já superei bastante, eu voltei a estudar [...] Jasmim 
 
[...] eu estou mais impressionada como eu aceitei tanta coisa, como eu fui iludida por um 

criminoso agressor, eu estou... inconformada comigo [...] Violeta 
 
[...] hoje eu estou até em um dia bom, mas tem dia que eu não saio de casa, eu não quero 

ver ninguém, eu não falo com ninguém [...] Rosa 
 
[...] eu prefiro manter o máximo de distância possível, não conversar, porque ele distorce 

tudo que eu falo [...] Tulipa  
 
[…] eu me aproximei muito da minha família, me aproximei muito mais dos meus filhos [...] 

Tulipa 
 
[…] a mulher sempre se segura e se sujeita a um casamento, eu sou de uma formação 

religiosa [...] Azaléia 
 
[...] sempre pensei muito nos meus filhos, então eu achava que tinha que manter o 

casamento pra fazer o bem pra eles [...] Azaléia 
 
[…] a gente vai acumulando todo esse processo de agressão, de averbações, que uma hora 

chega no limite [...] Azaléia 
 
[...] a minha maior preocupação é trabalhar e cuidar deles...hoje eu estou resolvida com isso 

eu penso que eu não sou ausente eu preciso trabalhar pra colocar alimento em casa [...] Azaléia 
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ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO 
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