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RESUMO 

 

 

A violência é um fenômeno construído essencialmente no social. É complexo, 

controverso e multifacetado, que abrange todas as culturas em suas diferentes parcelas 

sociais, seja nos níveis públicos ou privados. Uma violência que atinge, 

prioritariamente, os níveis privados é a violência doméstica, em especial, contra a 

mulher. Essa pode ser definida como um ato de violência (ação ou omissão), que tem 

por base a questão do gênero e, que pode ter consequências biopsicossociais. Este tipo 

de violência é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma questão de 

saúde e social, principalmente, por ser caracterizada como uma manifestação das 

relações de poder históricas e culturalmente desiguais, que favorecem a dominação dos 

homens sobre as mulheres. Nos últimos anos, entretanto, com a divulgação da Lei 

Maria da Penha (L. 11340), houve um aumento do número de casos denunciados e 

noticiados na imprensa de mulheres que sofrem violência ou que foram mortas em 

decorrência desta. Todavia, esses índices ainda não condizem com a grave realidade, 

pois por diversos motivos muitas mulheres permanecem caladas e submissas, 

configurando-se como um problema crônico. Este trabalho tem por objetivo investigar a 

influência de diferentes estratégias de coping no modo de vivenciar a situação de 

violência doméstica nas relações íntimas de afeto e avaliar o impacto desta violência no 

bem-estar subjetivo das mulheres vítimas. Para isso, foi realizada pesquisa com 

abordagem multimétodo (qualitativa e quantitativa), com delineamento transversal tipo 

survey. A amostra foi composta por 486 mulheres sergipanas vítimas (49,3%) e não 

vítimas (50,6%) de violência doméstica nas relações íntimas de afeto, que acessaram a 

Delegacia da Mulher e os Centros de Referência da Assistência Social. Quanto ao 

instrumento foi composto por um questionário rastreador (contendo questões sobre os 

dados sociodemográficos e questões abertas acerca da violência doméstica) e por três 

escalas: World Health Organization Violence Against Women (WHO VAW), Escala de 

Bem Estar Subjetivo (EBES) e, Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas 

(EMEP). Foram extraídos os resultados descritivos dos dados sociodemográficos 

comparando os dois grupos (mulheres vítimas e não vítimas), incluindo a análise do 

questionário rastreador e a análise fatorial das escalas WHO VAW e EMEP. Os 

resultados apontaram que o bem-estar subjetivo é maior nas mulheres não-vítimas do 

que não vítimas, ressaltando que as estratégias de enfrentamento pouco impacta na 

relação entre violência doméstica contra as mulheres nas relações íntimas de afeto e o 

bem-estar subjetivo. 

 

 

Palavras-chaves: mulher, violência, bem-estar, enfrentamento. 
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ABSTRACT 

 

 

The violence is a phenomenon essentially built on social. It is complex, controversial 

and multifaceted, encompassing all cultures in their different social plots, either in 

public or private levels. A violence that affects primarily private levels is domestic 

violence, especially against women. This can be defined as an act of violence (action or 

omission), which is based on the gender issue and that may have biopsychosocial 

consequences. This type of violence is recognized by the World Health Organization as 

a matter of health and social mainly for being characterized as a manifestation of power 

relations and historical culturally dissimilar, favoring the dominance of men over 

women. In recent years, however, with the release of the Maria da Penha Law (L. 

11340), there was an increase in the number of reported cases and reported in the media 

of women who suffer violence or who have been killed as a result of this. However, 

these rates still aren’t consistent with the serious reality, because for various reasons 

many women remain silent and submissive, configured as a chronic problem. This work 

aims to investigate the influence of different coping strategies in order to experience the 

situation of domestic violence in intimate relationships of affection and evaluate the 

impact of this violence on subjective well-being of women victims. For this, 

multimethod research approach (qualitative and quantitative) was performed with cross-

sectional survey type. The sample consisted of 486 women victims of Sergipe (49.3 %) 

and not the victims (50.6 %) of domestic violence in intimate relationships of affection, 

who accessed the WPS and Reference Centres for Social Assistance. As for the 

instrument consisted of a questionnaire crawler (containing questions about 

sociodemographic data and open questions about domestic violence) and three scales: 

World Health Organization Violence Against Women (WHO VAW), Subjective Well-

Being Scale (EBE) and Modes of Coping Scale (EMEP). The descriptive results of the 

demographic data comparing the two groups (women victims rather than victims), 

including analysis of the questionnaire tracker and analysis of the scales WHO VAW, 

EBE and EMEP. The results showed that subjective well-being is higher in women than 

non-victims of violence and the coping strategies caused a little impact on the 

relationship between domestic violence against women in intimate relationships of 

affection and subjective well -being . 

 

 

 

Keywords: women, violence, welfare, coping. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O número de mulheres residentes no Brasil é bastante significativo considerado 

o total da população. De quase de 191 milhões residentes no país, as mulheres somam 

um total de mais de 97 milhões, superando a população masculina em mais de três 

milhões (IBGE, 2010). Apesar disso a desigualdade de gênero entre homens e mulheres 

continua presente no nosso país e, muitas vezes, tem por consequência a violência 

contra a mulher (Araújo, 2008). 

A literatura diz que a violência contra a mulher foi/é construída histórica e 

socialmente, influenciada pela percepção de gênero e relacionada aos comportamentos 

sociais aprendidos (Machado, 2008). A violência é um fenômeno social que sempre 

existiu, variando apenas nas suas formas e incidências, que dependem da cultura local e, 

perpassa desde esferas públicas até esferas privadas, como o domicílio neste caso, 

violência doméstica. Essa atinge, primordialmente, grupos mais vulneráveis – crianças, 

adolescentes, idosos e mulheres (Alves, 2005). Este trabalho enfocará, especificamente, 

a violência doméstica contra a mulher. 

Ainda que seja um fenômeno reconhecidamente presente na vida de milhões de 

brasileiras, não existem estatísticas sistemáticas e oficiais que apontem para a 

magnitude desse fenômeno. Alguns estudos, realizados por institutos de pesquisa não 

governamentais, como a Fundação Perseu Abramo/ SESC (2010), apontam que 

aproximadamente 24% das mulheres já foram vítimas
1
 de algum tipo de violência 

                                                           
1
 Os termos vítima e agressor, analisados de forma rígida, entendendo a mulher como vítima e o homem 

como agressor, não permite uma análise flexível e mutável que a vivência da violência doméstica prevê. 

Afinal de contas, é sabido que o papel de vítima e agressor é frequentemente alternado, podendo inclusive 

uma mesma pessoa ser concomitantemente vítima e agressor. Deste modo, as novas pesquisas nesta 

temática evitam o uso desses termos optando por “mulheres em situação de violência” e “homem em 

situação de violência”. Neste trabalho, especificamente, apesar de concordarmos com a necessidade do 
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doméstica. A violência contra as mulheres constitui-se em uma das principais formas de 

violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à 

integridade física. 

Apesar de ser um fenômeno há muito existente, só passou a ser verdadeiramente 

discutido nos anos 70 e 80, com a ação de feministas que saíram às ruas clamando não 

só contra a impunidade dos agressores, mas também por igualdade de direitos políticos, 

direitos à educação e ao trabalho (Diniz et al., 2004).  

Neste cenário, como notam Galinkin e Ismael (2011), foi questionado os 

fundamentos ideológicos que sustentavam e justificavam as desigualdades sociais e de 

direitos entre homens e mulheres. Daí em diante, várias resoluções e leis relacionadas a 

essa temática entraram em vigor ao redor do mundo e; no Brasil, o marco foi a Lei 

Maria da Penha, n. 11.340 (2006), que visa a prevenir e coibir a violência contra a 

mulher.  

Nas últimas décadas, com a mudança de perspectiva sobre o relacionamento 

afetivo, não mais baseado no patriarcalismo, e com a implantação dessa lei e outras 

Políticas Públicas para a promoção dos Direitos das mulheres e da igualdade de gênero, 

tal violência contra a mulher foi posta em xeque: agredir mulheres e/ou companheiras 

não pôde mais ser visto como “normal” ou aceitável. Entretanto, o fenômeno continua 

sendo amplamente praticado. 

De acordo com o último balanço semestral sobre a violência realizado pela 

Secretaria Especial de Políticas Públicas para às mulheres, no primeiro semestre de 

2012 foram registrados 388.953 atendimentos através do Ligue 180 (disque-denúncia), 

o que representa uma média de 2.150 registros por dia. Em comparação com os dados 

                                                                                                                                                                          
fim de tal rigidez, adotar-se-á os termos vítima para a mulher e agressor para o homem, não por 

considerar papéis estáticos, mas pela necessidade de facilitar a compreensão e fluxo linguístico do texto. 
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do ano de 2011, verificou-se um aumento significativo de mais de 13% nestes números. 

Ressalta-se que em 70,19% destes casos de violência doméstica contra a mulher, o 

agressor foi o companheiro/marido da vítima (Brasil, 2012). 

Pesquisa aponta que, no Brasil, cinco mulheres são espancadas a cada dois 

minutos (Fundação Perseu Abramo & SESC, 2010) e, a cada quatro minutos, uma 

mulher é agredida em casa pelo parceiro (Narvaz & Koller, 2006). Em Sergipe, de 

acordo com dados da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, no ano de 2012 

foram realizados mais de 2800 boletins de ocorrência de agressão contra a mulher. Cada 

uma dessas vítimas sofrem graves consequências físicas e psicológicas, como: 

depressão, ansiedade, distúrbios da alimentação e do sono, sentimentos de vergonha e 

culpa, fobias, síndrome de pânico, inatividade física, baixa autoestima, distúrbios de 

estresse pós-traumático, tabagismo, comportamentos suicidas e de autoflagelo, 

comportamento sexual inseguro; ou seja, uma afetação geral do bem-estar  (Casique 

Casique & Furegato, 2006). 

Para manter o equilíbrio diante dessa situação, as mulheres adotam diferentes 

estratégias compensatórias (coping), que permitem manter o equilíbrio quando 

vivenciam essas situações de fragilidade e dependência (Oliveira, 2008). Tais 

estratégias e outros processos psicológicos podem funcionar como mediadores dos 

efeitos sobre o bem-estar subjetivo, pois a depender das estratégias adotadas, situações 

semelhantes podem ser interpretadas de diferentes formas pelas vítimas, afetando-as em 

maior ou menor grau (Silva, 2009).  

Apesar dos dados alarmantes e das graves consequências para o bem-estar 

subjetivo da mulher vítima, em Sergipe poucas pesquisas vêm sendo realizadas 

associando a violência doméstica contra a mulher e o bem-estar subjetivo. Assim, 

entender o fenômeno da violência contra a mulher no ambiente doméstico e identificar 
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quais as consequências e afetações para o bem-estar subjetivo destas, identificando, 

ainda, quais as estratégias de enfrentamento adotadas, constituem o objetivo deste 

trabalho.  

Para alcançar tal objetivo foi realizado um delineamento transversal do tipo 

survey, com abordagem multimétodo – pesquisa qualitativa e quantitativa. A amostra 

foi composta por 486 mulheres sergipanas vítimas e não vítimas de violência doméstica 

nas relações íntimas de afeto. Buscou-se investigar os escores e aspectos do coping e 

bem-estar subjetivo das mulheres vítimas, assim como das não vítimas, visando 

estabelecer diferentes correlações entre o bem-estar e as estratégias de coping. 

O texto segue dividido em fundamentação teórica, objetivos, método, hipóteses 

de trabalho, resultados e discussão. A primeira parte divide-se em dois capítulos. O 

primeiro introduz a temática da violência social, passando à violência doméstica, e 

atendo-se, especificamente, à violência doméstica contra a mulher nas relações íntimas 

de afeto; este capítulo destaca também os conceitos de gênero e sua relação com a 

violência. O segundo aborda os conceitos de bem-estar subjetivo e do coping e suas 

estratégias, incluindo a discussão da Lei Maria da Penha. Além do referencial teórico há 

o capítulo três destinado a descrever os resultados obtidos, há a discussão e as 

considerações finais. 

Espera-se que esse trabalho amplie a compreensão do fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto e que os resultados subsidiem 

pesquisas posteriores. Ademais, espera-se, especialmente, que possa fundamentar ações 

desenvolvidas pelos serviços de apoio a essas mulheres, visando o (re)estabelecimento 

da Saúde Mental das vítimas e a promoção de Políticas Públicas locais. 
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CAPÍTULO 1 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NAS RELAÇÕES ÍNTIMAS 

DE AFETO: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA E GÊNERO. 

 

No presente capítulo são abordados primeiramente os aspectos conceituais da 

violência, relacionando esse conceito à questão do gênero. Dessa forma, retratará como 

a perspectiva da desigualdade de gênero funciona como justificava para o exercício da 

violência, especialmente, aquela que atinge às mulheres. Posteriormente será abordada a 

violência doméstica, ressaltando aquela cometida contra a mulher nas relações íntimas 

de afeto, e a sua abordagem numa perspectiva de saúde pública.  

 

1 Violência e Gênero: aspectos conceituais 

1.1 Violência 

 

O termo violência é originário do latim ‘violentia’, que significa força, vigor, 

emprego da força física. Para a língua portuguesa significa “qualidade de violento; ato 

violento; ato de violentar” (Ferreira, 2000, p. 712), sendo violento aquele que age com 

ímpeto, e sendo violentar o ato de exercer violência sobre, estuprar, forçar, arrombar, 

desrespeitar. Na semântica do termo estão imbricados aspectos que influenciam a sua 

definição, são eles: os aspectos psicológicos, baseados no impacto emocional; os 

aspectos filosóficos, baseados na dificuldade de usar a razão para explicar a violência, 

em especial, quando já há o impacto emocional e; os aspectos antropológicos, que 

desumanizam o agressor, vendo-o como animal (Ribeiro, 2011). 

A violência (entendida aqui como aquela que engloba a agressão, pois se 

caracteriza não só pela ação em si, mas pelo caráter simbólico e pela fundamentação no 
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poder) sempre esteve presente na história da humanidade, ocorrendo de diferentes 

modos a depender da cultura.  

É um fenômeno construído essencialmente no social, é complexo, polissêmico e 

controverso, que apesar de fazer parte de toda a história da humanidade, não é inerente a 

natureza humana (Minayo & Souza, 1998). Cria e se desenvolve na vida em sociedade, 

atingindo a todas as classes, idades, gênero, cultura, raça/etnia, religião e grau de 

escolaridade.  Tem suas raízes nas relações macroestruturais, históricas e se atualiza nas 

relações micro estruturais, encontrando na própria sociedade fatores agravantes como a 

desigualdade social, o desemprego, a ausência de condições dignas de saúde e a má 

qualidade da educação (Ribeiro, 2011). Minayo e Souza (1998, p. 514) definem a 

violência como “ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam a 

morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou 

espiritual”.  

Por muito tempo a violência simbólica
2
 foi perpetuada e vista como algo 

comum, por exemplo, a mulher no Brasil Colônia era vítima de violência para se 

adequar a disciplina da época e, assim, não existia nenhuma lei que a protegesse 

(Ribeiro, 2011). Com o passar do tempo algumas violências foram diminuindo ou, ao 

menos, passaram a ser consideradas como tal. A Organização Mundial de Saúde (2002) 

define a violência como: 

uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

                                                           
2
 Violência Simbólica é uma forma de repressão que se apoia no reconhecimento de uma imposição 

determinada, fundamentada nas crenças do processo de socialização, que induzem o indivíduo a se 

posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante, tais como símbolos e 

signos culturais (Bordieu, 2001). 
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psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS/Krug E.G. et 

al, 2002, p. 27). 

Ainda, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) pode ser 

dividida, a depender de para quem se direciona, em: autoviolência; violência 

interpessoal e; violência coletiva, que pode ser social, econômica ou política. Cada 

violência e seus subtipos estão descritos abaixo (Figura 1): 

 

 

Essas violências apresentam-se subdivididas de diferentes formas: violência 

urbana, violência de guerra, violência estrutural, violência no trânsito, violência 

simbólica e apresentam diversas definições. Faleiros (2003), em uma perspectiva 

sociológica, define a violência como uma relação entre os sujeitos, transgredindo a 

norma social ou agindo de modo considerado inaceitável pela sociedade. Na  

perspectiva anterior o sujeito é apontado como o responsável pela violência; em outra 

perspectiva, a Coletiva, a sociedade ao impor seus ditames morais e normas sociais 

Figura 1 Tipologia de violência da OMS. 
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adequadas é considerada como geradora de violência, conhecida como estrutural 

(Ribeiro, 2011).  

Ainda hoje, no Brasil, com uma realidade social e política diferenciada, as 

relações de poder e a necessidade de se manter privilégios sustentam as relações 

violentas. Minayo e Souza (1998) afirmam que: 

toda violência social tem, até certo ponto caráter revelador de estruturas de 

dominação (de classes, grupos, indivíduos, etnias, faixas etárias, gênero, 

nações), e surge como expressão de contradições entre os que querem manter 

privilégios e os que se rebelam contra a opressão (p.522) 

 Jackman (2002 citado por Souza, 2010) acredita que alguns aspectos precisam 

ser considerados ao se analisar um ato violento: o tipo de comportamento do agressor; a 

motivação da ação; o status atribuído à vítima e ao agressor e a relação entre eles; se a 

ação é ilegal ou não e as penalidades; se a ação é socialmente condenada ou admirada e, 

o dano resultante; além disso, se os mecanismos institucionais facilitam ou coíbem tal 

prática e qual a ideologia de tal violência.  

Assim, diante da complexidade do fenômeno, constitui-se como um problema 

para a Política, Economia, Moral, Direito, Psicologia, além de afetar as relações 

humanas e institucionais e o plano individual (Minayo, 1994). Domenach (1981, p.40) 

diz que: 

suas formas mais atrozes e mais condenáveis geralmente ocultam outras 

situações menos escandalosas por se encontrarem prolongadas no tempo e 

protegidas por ideologias ou instituições de aparência respeitável. A violência 

dos indivíduos e grupos tem que ser relacionada com a do Estado. A dos 

conflitos com a da ordem. 
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De forma velada e silenciada, ela perpassa dessas esferas públicas às esferas 

privadas, reproduzindo-se nos lares de forma ameaçadora (Ribeiro & Coutinho, 2011). 

No ambiente doméstico atinge, primordialmente, os grupos mais vulneráveis.  

No Brasil, esta temática vem sendo mais estudada na última década, atentando-

se para a violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso. Este trabalho se 

propõe a investigar a violência acometida ao primeiro grupo – mulheres, tendo como 

conceito norteador, para tanto, aquele definido por Minayo e Souza (1998) que diz que a 

violência é uma ação humana, seja individual ou grupal, que provoca a afetação da 

integridade física, moral, mental ou espiritual, podendo ocasionar até a morte.  

 

1.2 Gênero 

 

Hoje, lidar com o conceito de gênero ultrapassa aceitar a multiplicação de papéis 

e posições, por isso, é impossível se pautar apenas em esquemas binários, como: 

masculino/feminino, heterossexual/homossexual. É preciso mais, é preciso compreender 

que as fronteiras do gênero estão sendo constantemente atravessadas e modificadas e, 

assim, algumas identidades de gênero são solidificadas justamente nessas fronteiras 

(Louro, 2004).  

O processo criador das diferenças sexuais, de acordo com Nogueira (2001), pode 

ser compreendido através de um sistema do gênero dividido em três níveis. O primeiro, 

chamado Societal, refere-se ao nível sócioestrutural, no qual o gênero pode ser visto 

como um sistema de relações de poder, como dominação, discriminação e segregação, 

seja na esfera pública ou privada. O segundo nível, interpessoal, diz respeito às relações, 

e o gênero funciona como orientação normativa dos comportamentos, reforçando as 

diferenças individuais. E, por fim, o nível individual, que associa o ser homem a 
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masculinidade e o ser mulher à feminilidade, definindo comportamentos e 

características adequados para cada um. 

O inconcebível, nesses três níveis, é entender que seja preciso conviver com um 

sistema de leis, normas e preceitos jurídicos, religiosos, morais ou educacionais que 

determinem o modo de funcionamento dos sujeitos pautados nos seus modos de ser 

homem ou de ser mulher, discriminando-os e desprezando suas formas de expressar 

seus desejos e prazeres, quando não correspondem àquelas ditas "normais" (Louro, 

2007). 

A discussão desse conceito, atualmente (e neste trabalho), se pauta em uma ótica 

construcionista (Louro, 2007). Assim pauta-se em diferentes formas de construção 

(históricas e culturais) e se posiciona, no estudo de gênero, contra a naturalização do 

feminino e do masculino, já que reconhece a existência de diferentes formas de gênero, 

não apenas homem e mulher. O gênero pode ser analisado e compreendido sob 

diferentes ângulos. Do ponto de vista gramatical, o termo, no seu sentido estrito, é 

definido como:  

1. Agrupamento de indivíduos, objetos, etc. que tenham características 

comuns. 2. Classe, ordem, qualidade. 3. Modo, estilo. 4. [Antrop.] A forma 

como se manifesta, social e culturalmente, a identidade sexual dos indivíduos
3
. 

5. [Biol.] Reunião de espécies. 6. [Gram.] Categoria que classifica os nomes 

em masculino, feminino e neutro (Ferreira, 2000, p. 345). 

Nos sentidos acima grifados a definição já ultrapassa a concepção dicotômica da 

divisão entre masculino e feminino, unicamente. Para além dessa dualidade, o termo 

gênero engloba a formação e a manifestação de uma identidade construída no social, 

                                                           
3
 Grifo nosso 
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com base na cultura, agrupando sujeitos não apenas pelo sexo, mas por uma 

identificação.  

Scott (1995, p. 3) diz que o gênero é “uma maneira de indicar as ‘construções 

sociais’: a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e 

às mulheres”, ou seja, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Scott 

(1995) afirma ainda que é um constructo responsável pela organização social da 

diferença sexual, que demarca as diferenças entre homens e mulheres, apontando as 

relações de poder entre estes. 

Alencar-Rodrigues, Strey e Espinosa (2009), assim como Scott (1995), afirmam 

que o gênero é construído historicamente (e, não biologicamente) sobre os corpos 

sexuados, sendo um constructo dinâmico, que varia entre os diversos grupos culturais. 

Rubin (1986, p. 97) diz que é um “conjunto de regras pelas quais uma sociedade 

transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana e em que se 

satisfazem necessidades humanas transformadas”.  

Saffioti (1999, p.82) afirma, também, que o gênero é uma categoria histórica, 

que pode ser vista como: “aparelho semiótico (Lauretis, 1987); símbolos culturais 

evocadores de representações, conceitos normativos como grade de interpretação de 

significados, organizações e instituições sociais, identidade subjetiva (Scott, 1988); 

como divisões e atribuições assimétricas de características e potencialidades (Flax, 

1987); como, numa certa instância, uma gramática sexual, regulando não apenas 

relações homem-mulher, mas também relações homem-homem e mulher-mulher 

(Saffioti, 1992, 1997b; Saffioti e Almeida, 1995”. 

Margaret Mead (década de 30, século XX) foi, de acordo com Galinkin e Ismael 

(2011), a responsável por um dos primeiros estudos sobre a construção cultural dos 

papéis e lugares sociais, com os seus livros ‘Sexo e temperamento’ e ‘ Macho e fêmea’. 
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Ela observava como as crianças eram educadas para agir de acordo com esses papéis, 

comportamentos e padrões esperados, relatando a grande diferença entre o que é 

considerado bom, permitido e desejável em cada cultura, para cada sexo. 

Esta autora aponta, ainda, que em algumas sociedades, por exemplo, a tribo 

indígena Tchambuli, as mulheres tem por papéis sociais serem diligentes, dominadoras 

e impessoais e os homens, em contrapartida, menos responsáveis e mais dependentes 

emocionalmente. Assim, desnaturaliza as diferenças entre os sexos, pois nota que cada 

cultura contribui para a construção de diferentes pessoas, encarando o gênero de 

diferentes formas (Galinkin & Ismael, 2011). Deste modo, compreende-se que cada 

sociedade, pautada em sua história e cultura, produz papéis sociais e padrões 

considerados corretos. 

Galinkin e Ismael (2011) dizem que Bento divide os estudos de gênero em três 

recortes metodológicos, pautados em tendências teóricas: universal, relacional e plural. 

A primeira refere-se aos constructos que explicam a subordinação da mulher como um 

fenômeno universal, apontando-a como o outro nas relações e o homem como o sujeito 

principal. A precursora principal dessa tendência foi a filósofa francesa Simone de 

Beouvoir, com a sua obra ‘O segundo sexo’. A segunda tendência, a relacional, 

consolida os estudos sobre as mulheres (no plural), incluindo nas discussões sobre 

gênero, a classe social, a etnia/raça e outras categorias sociais.  

A terceira tendência, plural, problematiza o heterossexismo
4
, principalmente a 

partir dos estudos de Butler e, introduz o termo queer, para se referir a gays e lésbicas. 

A construção teórica queer é um novo modelo de análise de identidades, compreendidas 

como performáticas e mutáveis. Essa teoria, de acordo com Galinkin e Ismael (2011) é 

                                                           
4
 “Sistema ideológico que assume a heterossexualidade como norma padrão” (Galinkin & Ismael, 2011, p. 

557).  
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baseada na concepção de performance de Austin (1990), para o qual as palavras tem 

poder de transformar a realidade. Portanto, quando após o nascimento o médico diz ‘é 

um menino’ ou ‘é uma menina’, ele define não só o sexo, mas o gênero da criança e 

todas as expectativas advindas deste. 

O gênero também pode ser visto como performático, conforme diz Butler (1999 

citado por Galinkin & Ismael, 2011): 

(...) as idealizações dos gêneros estabelecerão os domínios da masculinidade e 

da feminilidade apropriadas e impróprias e estarão fundamentadas no 

dismorfismo ideal e na complementariedade heterossexual do corpo. É nessas 

idealizações que os sujeitos estão, performaticamente, interpretando as normas 

de gênero, e é nos espaços abertos por essas interpretações que se pode pensar 

as possibilidades de mudanças e fissuras nessas mesmas normas de gênero (p. 

34). 

É a partir dessa concepção que surgem os gêneros construídos fora dos padrões 

heteronormativos
5
, abrindo espaços para inovações identitárias, como: drag queens, 

travestis, transexuais, transformistas, entre outros. 

O gênero, assim como a classe e a raça/etnia, também é estruturante de uma 

sociedade (Saffioti, 1999) e esta foi, primordialmente, estruturada com base no gênero 

masculino, pautada no androcentrismo
6
 e no heterossexismo. Melo (2001) afirma que a 

mulher é vista como um sujeito inferior desde o período Paleolítico, pois a estrutura 

biológica/física da mulher estava mais adaptada para a criação dos filhos e para a busca 

                                                           
5
 Heteronormatividade é um termo usado para descrever padrões nas quais orientações sexuais diferentes 

da heterossexual são marginalizadas, ignoradas ou perseguidas. 
6
 O androcentrismo coloca a universalidade masculina no topo de uma hierarquia, seja a de uma 

organização social, ou a de um sistema de representações ou de conceitos. Desse modo, apaga a dualidade 

dos sexos, ressaltando a superioridade do masculino sobre o feminino (Agacinski, 1999). 
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por alimentos, sendo o homem visto, por sua vez, como um ser superior devido a sua 

força física e sua habilidade para a caça. 

Desde a Revolução Francesa, os Direitos Humanos, por exemplo, foram 

pensados no masculino, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Não parecia haver aqui uma grave questão de gênero até que, em 1972, 

Olympe de Gouges (jornalista, escritora e revolucionária, defensora da democracia e 

dos direitos das mulheres) foi sentenciada à morte por ter escrito uma versão feminina 

para aquela declaração - Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 

Tudo isso porque o mundo era visto a partir de um olhar masculino e, assim, bastava 

que se mencionassem os direitos deles para que o das mulheres fosse subentendido 

(Saffioti, 1999).  

Apesar das atitudes das feministas Olympe de Gouges; da inglesa Mary 

Wollstonecraft (1759-1797) com a ‘Reinvindicação dos direitos da mulher’, em 1790; 

das estadounidenses Lucrecia Mott (1793-1870), Elisabeth Cady Stanton (1815-1902) e 

Susan B. Anthony (1820-1906), propulsoras da ‘Declaração de Séneca Falls’
7
, em 1848 

e; de Emmeline G. Pankhurst (1858-1928), umas das mais importantes líderes do 

movimento sufragista britânico, o mundo continuou a ser visto sob a ótica masculina. 

Tendo em vista que se para elas (e outras) tais ideias eram basicamente uma luta pela 

igualdade (direito ao voto, à educação, à participação pública), para outros movimentos 

foi visto como uma luta de mulheres liberais que almejavam igualar-se aos homens 

(Sinués & Jiménez, 2010).  

                                                           
7
 Foi produzida durante a Convenção de Seneca Fall, em 1848, sendo também conhecida como 

Declaração de sentimentos. Foi um documento baseado na Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, no qual foram denunciadas as restrições e trazidas as principais reivindicações das mulheres: 

igualdade entre mulheres e homens; condenação das discriminações contra as mulheres; igualdade de 

salários e de escolha profissional; direito à posse e administração de bens; direito de ter conta corrente e 

de abrir negócios; acesso à educação e igualdade no matrimônio (Teles, 2007). 
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Essas reivindicações, embora extremamente importantes, não provocaram 

grandes revoluções e, sim, pequenas mudanças. Por isso, na década de 70 do século 

passado surgiram os espaços específicos e grupos de autoconhecimento, como por 

exemplo, o ‘Coletivo de Mulheres pela Saúde de Boston’
8
. Esses grupos, a partir da 

vivência e experiência compartilhada, conseguiram a devida atenção para o mal estar 

das mulheres, permitindo que buscassem respostas para os seus problemas, que então 

passam a ser entendidos como coletivos (Sinués & Jiménez, 2010). Tais grupos 

propõem, ainda, a ideia de fraternidade universal entre as mulheres (reforçando o apoio 

social, a solidariedade e o amor) como forma de enfrentamento à dominação masculina, 

à ordem estabelecida, tendo como ferramentas a ação e a provocação. 

Neste contexto desenvolvem-se as lutas pelos direitos reprodutivos, pela criação 

de abrigos para mulheres vítimas, pelo maior número de denúncias aos maus-tratos, 

pelas mobilizações contra os abusos sexuais, pela maior visibilidade ao trabalho 

doméstico remunerado e pelo direito da mulher a decidir sobre sua própria vida pessoal 

e profissional (Sinués & Jiménez, 2010). 

É então, que o termo ‘gênero’ passa a ser usado como uma rejeição das 

feministas americanas ao determinismo biológico subentendido nos termos ‘sexo’ ou 

‘diferença sexual’. Assim, o conceito passou a ser fortemente discutido por elas e 

frequentemente atrelado à mulher como uma forma de fortalecer o papel destas e, 

principalmente, de legitimar as pesquisas acadêmicas realizadas pelas feministas dos 

anos 80, já que o termo ao se aproximar das ciências sociais, dissocia-se da política do 

feminismo, sendo mais imparcial e menos vulnerável a uma ameaça crítica (Scott, 

1995).  

                                                           
8
 Esse grupo desenvolveu a obra ‘Nossos corpos, nossas vidas’, em 1970, o qual tratava da saúde sexual e 

reprodutiva das mulheres. 
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Scott, em 1995, ao fazer uma análise histórica do gênero aponta três posições 

teóricas distintas: as que tentam explicar o gênero a partir do modelo patriarcal
9
; as que 

seguem as ideologias de Karl Marx e; as inspiradas nas escolas da psicanálise. Diz que 

as teóricas do patriarcado concentram suas atenções na ‘necessidade’ do macho de 

dominar a mulher (e de superar a impossibilidade de reprodução da espécie) por isso, 

encaram as desigualdades como oriundas das diferenças físicas, de caráter universal e 

imutável (a mulher reproduz, logo, o homem trabalha), pressupondo um sentido 

coerente ou até inerente ao corpo humano, desprezando o aspecto da construção 

sociocultural do gênero. 

Já as teóricas marxistas propõem outra forma de análise baseada em uma 

abordagem mais histórica. Rejeitavam a ideia de que a reprodução biológica é que 

define a divisão sexual do trabalho pelo capitalismo, reconhecendo que os sistemas 

econômicos não determinam diretamente as relações de gênero e, ainda, que a 

subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo e continua(ria) no socialismo. 

Entretanto, também falhou ao tentar excessivamente encontrar uma explicação material 

para o gênero, que fosse capaz de excluir as diferenças físicas naturais. 

Por fim, as teóricas das relações objetais (influenciadas pela psicanálise) focam 

nos processos de criação da identidade do sujeito, visando alcançar o conhecimento 

sobre a identidade de gênero
10

 deste. Acreditam no importante impacto da experiência 

concreta da criança, seja através da linguagem, das redes de significações e simbolismos 

para a construção desta identidade (Scott, 1995). 

                                                           
9
 O patriarcado, de acordo com Dobash e Dobash (1979), divide-se em ideológico e estrutural. O primeiro 

se manifesta nos valores que legitimam a discriminação da mulher na sociedade e o segundo se manifesta 

no sistema social através das leis, da economia e da educação, estabelecendo um status inferior à mulher. 

 
10

 Identidade de Gênero é “processo de internalização de normas, símbolos, crenças, ideias, estereótipos, 

preconceitos referentes ao feminino e masculino, mediante o processo de socialização” (Rivera, 1994 

citado por Sánchez, Espinosa & Benavides, 2010, p. 568). 
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Dessa forma, o gênero enquanto categoria histórica, relacional, política e 

socialmente construída enfatiza a dimensão cultural, apresentando um papel estruturante 

no processo de se tornar homem ou mulher. Portanto pode ser entendido como a 

construção social do masculino e do feminino, apontando papéis apropriados e 

regulando relações. A descrição da posição de gênero em função do sexo acontece em 

todas as sociedades desde a antiguidade e penetra as diferentes estruturas sociais 

(Martínez, 1995).  

É, possivelmente, essa descrição e essa concepção de gênero culturalmente 

construída que explica a desigualdade homem/mulher. Para eles, as características 

socialmente esperadas são: ação, autoridade, superioridade, independência, 

desobediência. Para elas: passividade, subordinação, fidelidade, obediência. (Ramos & 

Roque, 2010). Assim, aos homens é dado o exercício da força e da dureza, pautados em 

uma suposta impulsividade e agressividade biológica; o direito ao desejo de domínio e 

competitividade extrema; a obrigatoriedade à repressão da sensibilidade e das emoções, 

pautadas na crença de que os homens não têm medo (“homens não choram”); a 

repressão da empatia, de se colocar no lugar do outro e; o desprezo aos valores éticos de 

respeito e cuidado dos outros. 

Tais papéis socialmente esperados são chamados de ‘papéis de gênero’, que 

Martínez (1995) define como um “conjunto de expectativas e condutas esperadas 

consideradas apropriadas para um sexo determinado” (p. 8). Afirma, ainda, que a 

rigidez dos papéis exerce um forte padrão cultural, que é visto como natural. Saffioti 

(1999), corroborando com o citado, acredita que a sociedade não só tolera como 

também incentiva que os homens exerçam sua força-potência-dominação contra as 

mulheres. Esses papéis esperados são transmitidos por algumas instituições, como por 
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exemplo, o sistema de parentesco, a família, o mercado de trabalho (dividido por sexo), 

instituições educativas e políticas (Scott, 1995). 

As teorias patriarcais impõem uma rigidez nos papéis de gênero masculino 

(homem para prover materialmente o lar) e feminino (mulher para reproduzir, se ocupar 

com as atividades domésticas e dar atenção ao homem) de tal forma que se “a mulher 

transgride o arquétipo
11

 de gênero esperado pelo homem, ela sofre agressões que 

‘objetivam’ recuperar a homeostase do sistema” (Ramos & Roque, 2010, p. 541).  

Para Cantera (2002a) essa desigualdade de gênero, construída historicamente 

com base em supostos argumentos inquestionáveis (teológicos, científicos, biológicos, 

sociais, morais e psicológicos) funciona como base da violência sofrida pelas mulheres. 

Esta violência além de ser um fenômeno determinado pelas variáveis situacionais e 

contextuais é um produto da história da dominação de gênero, alimentado pela cultura 

patriarcal e androcêntrica.  A cultura produz e reproduz a violência em nível macro, e é 

aprendida pelos indivíduos através do processo de socialização e, com isso, acaba 

adquirindo um caráter de normalidade na dinâmica social e cultural.  

Cervantes, Spinosa e Beiras (2010) citam que existem diferentes direções 

possíveis da violência de gênero (além da tradicional homem-mulher): mulher – 

homem, mulher – mulher, e homem – homem. Contrapõem deste modo, estereótipos 

como: ‘‘só as mulheres heterossexuais podem ser agredidas por seus pares’’ ou 

‘’quando os pares são do mesmo sexo o maltrato é mútuo’’ (Cantera, 2006).  

A violência contra mulher está compreendida dentro da violência de gênero, no 

vetor específico homem - mulher. Assim, engloba a violência relacionada ao dote ou a 

mutilação genital, ao abuso sexual, a exploração sexual, ao tráfico de mulheres, a 

                                                           
11

 De acordo com o minidicionário da Língua Portugesa arquétipo é definido como “exemplar, protótipo” 

(Ferreira, 2000, p. 61).  
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prostituição forçada, a violência no trabalho e outras (Sanchis, 2005). Difere-se da 

violência interpessoal geral, pois é praticada quase sempre por um parceiro ou familiar, 

estando à vítima envolvida emocionalmente com o agressor. 

Nas últimas décadas, situações até então restritas ao âmbito privado, como a 

violência contra a mulher, passaram a fazer parte do âmbito público. Esta afirmação 

pode ser vista no primeiro documento internacional de direitos humanos que aborda a 

violência contra a mulher (Declaração para eliminação da Violência contra a Mulher), 

definindo esta violência como:  

qualquer ato de violência baseado no gênero
12

 que resulta, ou tenha 

probabilidade de resultar dano ou sofrimento físico, sexual e psicológico, 

incluindo ameaça, coação ou privação arbitrária de liberdade, na vida pública ou 

privada (Nações Unidas, 1993). 

Ademais, esta declaração afirma que o Estado deve condenar os atos violentos 

contra a mulher, desconsiderando costumes, tradições e crenças religiosas, devendo, 

aliás, combatê-los. 

 

2 Violência Doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto 

 

A violência Doméstica (VD) é definida como aquela que ocorre nos lares, dentro 

das relações familiares, incidindo principalmente sobre os membros mais vulneráveis da 

família – criança, idoso e mulher. Nesta configuração, o homem é visto como o 

principal agressor (Ribeiro, 2011).  

                                                           
 
12

 Grifo nosso. 
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Surge a partir do momento que o ambiente familiar deixa de ser visto como um 

espaço harmonioso para ser considerado, também, um espaço de luta de forças, luta pelo 

poder (Ribeiro, 2011). A família traz para dentro de casa aspectos macrossociais como: 

a dominação, a impunidade, a corrupção, as desigualdades. Assim, a violência 

doméstica não pode ser estudada e entendida como um fenômeno particular a 

determinada família, devendo ser observados os aspectos sociais e culturais do seu 

entorno. 

Para Faleiros (2003), a violência doméstica é definida pelo local de incidência, 

ou seja, ocorre no lar, na casa. O referencial principal desta violência, conforme 

Saffiotti (2002), é a unidade domiciliar, conjunto de pessoas com ou sem laços 

sanguíneos convivendo de modo familiar. Day et. al. (2003, p. 10) define a Violência 

Intrafamiliar como:  

toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 

psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro 

da família. Pode ser cometido dentro e fora de casa, por qualquer integrante da 

família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida. 

Para a Violência Doméstica seria inserido a este último conceito, além da família 

tradicional, pessoas que convivem no ambiente familiar, como empregados, agregados e 

visitantes esporádicos. Esse tipo de violência, quando exercida contra a mulher dentro 

do ambiente doméstico é considerada, também, uma violência de gênero (Souza, 2010).  

Neste trabalho será adotado o conceito de violência doméstica, que a entende 

como aquela que ocorre nos lares envolvendo pessoas de uma mesma família, com ou 

sem laços consanguíneos e que atinge a crianças, adolescentes, idosos e mulheres. 

Especificamente tratar-se-á da violência que atinge à mulher. 
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Essa violência contra a mulher nas relações íntimas de afeto é aquela em que o 

agressor e a vítima mantêm ou mantinham um relacionamento afetivo conjugal, 

podendo o agressor ser o marido ou ex-marido, companheiro ou ex-companheiro, noivo 

ou ex-noivo, namorado ou ex-namorado (Souza, 2010). Sendo esta violência um tipo 

mais específico da violência de gênero, que está respaldada em um vínculo emocional. 

 Alguns trabalhos como a dissertação de Souza (2010) usam o termo “Violência 

nas relações íntimas” e outros trabalhos usam o termo “Violência Doméstica contra a 

mulher”, termo usado por Okada (2007). No presente trabalho, a violência de gênero 

exercida contra a mulher no ambiente doméstico, tendo o compaheiro como agressor 

será denominada de “Violência Doméstica contra a mulher nas relações íntimas de 

afeto”. Tendo em vista que essa violência ocorre não apenas quando há uma relação 

íntima (entendida aqui como uma relação sexual, carnal), mas também quando há um 

relacionamento afetivo (vínculo de afeto, amor). Além disso, esse termo está disposto 

na Legislação (L. n  11340, artigo 5, inciso III) que define a violência doméstica contra 

a mulher, como:  

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

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: em 

qualquer relação íntima de afeto
13

, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação  

A violência doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto é 

caracterizada como uma questão de gênero, já que a “diferença entre este tipo de 

violência e outras formas de agressão é que, neste caso, o fator de risco ou 

                                                           
13

 Grifo nosso 
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vulnerabilidade é apenas ser uma mulher” (Rico, 1996, p.8 citado por Cervantes, 

Spinosa & Beiras, 2000, p. 508). 

Tal situação de desigualdade começou a ser pensada somente na década de 50, 

quando a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão de Status da 

Mulher, que estabelecia a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Já a questão 

da violência, desencadeada por essa desigualdade, passou a ser verdadeiramente 

discutida nos anos 70 e 80, a partir da ação de feministas que saíram às ruas clamando 

não só contra a impunidade dos agressores, mas também por igualdade de direitos 

políticos, direitos à educação e ao trabalho (Silva, 2009).  

Neste cenário, como notam Galinkin e Ismael (2011), foram questionados os 

fundamentos ideológicos que sustentavam e justificavam as desigualdades sociais e de 

direitos entre homens e mulheres. Daí em diante, várias Políticas Públicas relacionadas 

(ainda insuficientes) entraram em vigor ao redor do mundo; um movimento que no 

Brasil teve como um de seus grandes símbolos a efetivação da Lei Maria da Penha, em 

2006, visando a prevenir e a coibir a violência doméstica contra a mulher. 

Com a implantação dessas Políticas Públicas para a promoção dos Direitos das 

mulheres e da igualdade de gênero e com a mudança de perspectiva sobre o 

relacionamento afetivo não mais totalmente baseado no patriarcalismo, a violência 

doméstica contra a mulher foi posta em xeque: agredir mulheres e/ou companheiras não 

pôde mais ser visto como “normal” ou aceitável. Apesar disso, o fenômeno continua 

sendo amplamente praticado. O Instituto AVON e o IBOPE (2009) realizaram uma 

pesquisa sobre as percepções da população em relação à violência doméstica contra a 

mulher e ao conhecimento dos mecanismos de proteção a vítima. A amostra foi 

composta de 2002 pessoas, destas 55% conheciam casos de violência contra mulher e 

56% apontaram-na como o problema que mais preocupa a brasileira. 
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Dantas-Berger e Giffin (2005) propõem, ainda, que essa violência praticada hoje 

não é apenas um resquício do velho sistema patriarcal, em que o homem tinha “direito” 

de dominar e controlar a mulher, mas também uma reação à “derrocada” da 

superioridade masculina e à sua incapacidade de lidar com o novo papel da mulher 

independente. Entretanto, até que ponto essa derrocada da superioridade do homem e a 

questão do novo papel da mulher não estão ligados ao patriarcalismo? Seria mais 

coerente entender essa justificativa como um típico exemplo de que as concepções 

patriarcais ainda estão muito presentes. A nova perspectiva social da mulher confronta 

diretamente a identidade de gênero de alguns homens e o preconceito que estes mantêm 

em relação às mulheres, levando-os a reagir de forma violenta a fim de mantê-las 

submissas.  

            Portanto, toda a violência cometida contra a mulher  pode ser entendida como 

violência de gênero, seja o abuso sexual no lar, a violência relacionada ao dote, o tráfico 

de mulheres ou a mutilação genital. Nesta perspectiva, a violência sofrida pelas 

mulheres nas relações íntimas de afeto também é considerada uma violência de gênero. 

E, se esta ocorre no ambiente doméstico é considerada violência doméstica. Entretanto, 

nem toda violência de gênero é violência contra a mulher e nem toda violência 

doméstica é uma questão de gênero, conforme mostrado abaixo (Figura 2), pois a 

pessoa pode se tornar vítima por um motivo outro que não seja o seu papel social de 

homem ou mulher. 
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Figura 2: Violência nas relações íntimas de afeto situada entre outros tipos de violência (retirado de 

Souza, 2010) 

 

A legislação brasileira (L. 11340 art. 5º) também considera a violência 

doméstica contra a mulher como uma violência de gênero, conforme definido 

anteriormente. Seguindo a mesma linha Cantera (2003, p. 196) define a violência 

doméstica contra a mulher como:  

comportamento hostil consciente e intencional (de caráter não acidental) que, 

por ação ou omissão, causa na pessoa maltratada um dano físico, psíquico, 

jurídico, econômico, social, moral ou sexual, atentando assim contra sua 

liberdade e seu direito a desenvolver-se como pessoa. 

Existem, portanto, diferentes conceituações sobre o que configura a violência 

doméstica contra a mulher. Em todas as definições essa violência é entendida como uma 

violência de gênero, ou seja, derivada de uma organização social que privilegia o 

masculino (Saffioti, 1999).  

A violência contra a mulher pode ocorrer de diversas formas. No Brasil, sob o 

ponto de vista legal, pode-se resumi-la em violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral (L. n 11340). A violência física é qualquer conduta que afete a 

integridade física e a saúde corporal, como: puxões de cabelos, murros e até a morte. A 

psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou 

prejuízo à saúde psicológica como desprezo, humilhação, ameaças, críticas, isolamento, 
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constrangimento, perseguição, limitação do direito de ir e vir. A sexual é qualquer 

conduta que a obrigue a realizar ou presenciar atos sexuais não desejados mediante a 

intimidação, coação ou uso da força; induza ou force a comercialização da sua 

sexualidade; impeça de usar método contraceptivo; force ao aborto; a gravidez ou ao 

matrimônio ou; obrigue-a a prostituir-se. A patrimonial é qualquer conduta que vise 

retenção, subtração e/ou destruição parcial ou total de bens, valores, e recursos 

econômicos ou instrumentos de trabalho e documentos. E a moral é qualquer conduta 

que provoque a calúnia, difamação ou injúria (Brasil, 2006). 

Existem ainda outros tipos de violência como a discriminação socioeconômica, 

exercida através das normas sociais que determinam liberdades, possibilidades 

profissionais, reconhecimentos e salários diferenciados para homens e mulheres, 

reduzindo a autonomia destas (Souza, 2010). E, o stalking
14

, que vem sendo discutido 

recentemente e diz respeito à perseguição incessante praticada por uma pessoa a outra; o 

agressor vê a vítima, neste caso a mulher, como caça e, por isso, persegue-a através de 

diferentes meios: repetidas cartas, e-mail, telegrama, recados no rádio e no jornal, 

esperando a vítima no local de trabalho, lazer, no supermercado, salões de beleza e em 

casa (Crowell & Burges, 1996).  

Em qualquer uma das formas de violência, a emocional e a moral estão presentes 

(Saffioti, 1999). Essas apontam, sutilmente, para a transformação da pessoa vitimizada 

em uma “coisa” indefesa (Cantera, 2002a). No entanto, não é apenas a coisificação da 

mulher ou o papel de indefesa e o pseudopoder masculino que explicam essa violência. 

É explicada também em função das múltiplas conexões entre membros das famílias, 

instituições, situações de (des)encontros, viabilidade econômica e leis. (Cervantes, 

Spinosa & Beiras, 2000).  

                                                           
14

 Em uma tradução literal ‘stalking’ significa ‘perseguindo’. 
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Penso (2009) acredita que as famílias mais desfavorecidas (financeiramente) e 

que tem seus direitos fundamentais
15

 violados vivenciam uma ‘aceleração’ do ciclo de 

vida (estágios – infância, adolescência, fase adulta - sobrepostos), o que dificulta o 

desempenho de papéis, o estabelecimento de regras familiares e potencializa a 

exposição à violência, ao uso de álcool e outras drogas. 

São, portanto, diversos os fatores que permeiam a violência, entre eles: fatores 

sociais – dificuldade financeira, trabalho ou desemprego, percepção social do masculino 

e do feminino; fatores familiares – interferência da família extensa na organização da 

família nuclear, criação e educação dos filhos e; fatores específicos da conjugalidade – 

sexo, ciúme e traição (Ramos & Roque, 2010). 

E, ainda algumas questões obscurecem a compreensão do fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher, por exemplo: a questão social, que minimiza as situações de 

violência a depender da classe, preconceituosamente considerando a violência como 

questão intrínseca à pobreza; a questão lógica, que patologiza o agressor, sendo que no 

mundo inteiro apenas 2% dos agressores sexuais, por exemplo, são considerados 

doentes mentais e; pessoas e/ou relacionamentos codependentes, na medida em que a 

relação com o outro, independente da forma, se torna necessária para a sobrevivência 

(Saffioti, 1999). Essas questões minimizam a gravidade deste fenômeno, já que acaba 

por naturalizá-lo em certos aspectos. 

Além dessas questões obscuras e/ou fortalecedoras da violência, o contexto 

social prepara os homens para um papel dominante, de poder e autoridade, tendo o 

exercício da violência como aceito e valorizado desde a infância (Hirigoyen, 2010). 

Assim, à medida que a agressividade masculina encontra justificativas para acontecer, o 
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 Direitos fundamentais são os direitos básicos pertinentes a todos os cidadãos, como: direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (Brasil, 1988, art. 5).   
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fenômeno da violência vai se tornando uma consequência desta e sendo obscurecido, 

minimizado.  

Uma atitude agressiva que leve à violência contra a esposa ou companheira não 

poderia ser justificada, Paiva (1999), entretanto, acredita que alguns fatores realmente 

provocam a violência masculina, como o alcoolismo, problemas mentais, falta de 

diálogo entre o casal, dificuldades sexuais e fragilidade da autoimagem. É fato que a 

agressividade masculina (e também feminina) existe, contudo não pode ser usada como 

desculpa para atos violentos. Saffioti e Almeida (1995) afirmam que o homem está 

socialmente vinculado à força e, por isso, não sabe lidar com situações de impotência, 

sendo possivelmente nessas situações em que agem com violência. Uma das principais 

experiências de impotência seria o desemprego e a perda do papel de provedor da casa, 

o que afetaria diretamente sua masculinidade; para reafirmar sua força e poder de 

dominação, como ‘exige’ a sociedade, ele age com violência (Saffiotti, 1999). Essas 

afirmações explicam em que momento o agressor age com violência, mas não a 

justifica. 

Ramos e Roque (2010) apontam que os elementos subjetivos que podem ser 

percebidos no agressor corroboram o que foi explicitado anteriormente. O agressor 

(homem) geralmente busca na agressividade ter poder/controlar a própria vida e a do 

outro. De acordo com Adeodato et. al. (2005), 70% desses (ex)companheiros ingeriram 

álcool e 11% consumiram substância ilícita antes da agressão; e são agressivos com 

outras pessoas, com os filhos, por exemplo. Não há que se restringir o uso/abuso de 

substâncias lícitas ou ilícitas como fatores estruturantes da violência. Junto a isso há 

outras questões, como o contexto familiar. Por muito tempo, esses contextos familiares 

foram reforçadores da socialização das mulheres enquanto sujeitos impotentes, com a 

crença de que a mulher é responsável por manter a harmonia do lar e, por isso, deve se 
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sujeitar a uma situação violenta. No entanto, essas crenças vêm mudando e se tornando 

inaceitáveis.  

Em termos gerais, algumas outras razões são apontadas por muitas mulheres 

para permanecerem sob o jugo da violência: medo, vergonha, crenças desmobilizadoras 

(“uma vergonha para a família”, “um prejuízo para os filhos”), falta de recursos, 

vitimização secundária (ao obrigar a vítima, por exemplo, a contar a história da 

violência sofrida diversas vezes, em diferentes órgãos), violência institucional (quando a 

vítima é tratada sem a devida sensibilidade ao caso ou é vista como culpada pelos 

funcionários dos órgãos protetivos) e saúde física e/ou mental (Cantera, 2002a). 

Entretanto, nenhuma das razões perpassa pelo fato de gostar e/ou sentir prazer em ser 

maltratada. 

Em similaridade a relação patrão-empregado, a mulher não consente a violência, 

mas às vezes cede por deter menos poder que o homem (Mathieu, 1985 citado por 

Saffioti, 1999).  E é, justamente por isso, que agem ambiguamente quando a questão é a 

punição ao agressor; algumas denunciam e depois retiram a queixa (atualmente, com a 

efetivação da L. 11340, apenas na presença do juiz), ou denunciam e não querem que 

seus companheiros sejam punidos ou, até mesmo, não denunciam. Saffioti (1999) 

aponta algumas implicações para tais comportamentos: relação afetiva de dependências 

mútuas; mulheres sem autonomia (independência é diferente de autonomia
16

); 

dependência financeira; pressão social para a preservação da família tradicional; além, 

obviamente, das ameaças de novas agressões e de morte.  
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 Autonomia significa o exercício do autogoverno, autorregulação, livre-escolha, privacidade, liberdade 

individual e independência moral. Independência é a capacidade funcional, isto é a capacidade de realizar 

as atividades básicas do nosso dia-a-dia (alimentar-se, fazer a higiene pessoal, ir ao toalete, tomar banho, 

vestir-se, se locomover, fazer compras, pagar as contas) a ponto de sobreviver sem ajuda para o 

autocuidado e o manejo instrumental da vida.  
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Ademais, a situação de violência não se perpetua ininterruptamente. A violência 

doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto é um ciclo em que os períodos 

de violência são alternados com longos momentos de “normalidade” do agressor; o que 

faz com que a vítima recorde do episódio de violência como algo pontual, entendendo 

que o homem estava com a ‘cabeça quente’ ou que não queria agredi-la ou, pior, encara-

se como responsável pela violência sofrida (Cantera, 2002a).  

Walker (1980 citado por Cantera, 2002a) encara essa violência como um ciclo 

dividido em três fases: acumulação de tensões, descarga da violência e lua de mel. A 

relação violenta é um fenômeno sistêmico e dinâmico. A primeira fase de ‘Acumulação 

de tensões’ ou ‘Construção de Tensão’, começa com incidentes pequenos, o que leva a 

vítima acreditar que a situação está controlada, dando explicações lógicas e, por isso, 

aceitando-a. Na segunda fase, ‘Descarga de violência’ também chamada de ‘Tensão 

Máxima’, a situação sai do controle e as agressões são extremas. É neste momento que 

podem ocorrer denúncias, separação, intervenção de terceiros ou mesmo a manutenção 

da relação. A ‘Lua de Mel’, caracterizada por expressões de arrependimento e 

promessas de mudanças, é a fase seguinte, na qual acontece uma reestruturação do 

relacionamento, pois o agressor faz juras de amor, promessas de que vai mudar e que 

não agirá mais com violência. Entretanto, com o passar do tempo o ciclo se reinicia e, 

mais uma vez, a mulher volta a ser vítima de graves agressões, enfrentando a fase da 

‘Tensão Máxima’ mais uma vez. 

Infelizmente, essa alternância de violência e carinho que, por vezes, confundem 

as mulheres é responsável pelo surgimento de mitos que parecem reforçar a violência, 

como: a vítima é masoquista; muitas mulheres buscam homens violentos e, por isso, 

merecem a agressão; os agressores são pessoas sem educação, de classe social baixa, 

com problemas de alcoolismo ou psicopatologias; ou, ainda, a violência é uma situação 
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passageira (Cantera, 2002a). São, obviamente, mitos. Esse trato humilhante que é 

dispensado à mulher é, erroneamente, justificado com base na crença do mundo justo
17

, 

culpando e estigmatizando a vítima. Na realidade, a violência doméstica produz grandes 

estragos. E, por isso é considerada pela Organização Mundial de Saúde (1998) como 

uma questão de saúde pública, já que além de onerar bastante os cofres públicos, 

provoca agravos físicos e emocionais às vítimas.  

 

2.1 Violência Doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto numa 

perspectiva de saúde pública 

 

Os efeitos da violência sofrida pelas mulheres impactam sobre a saúde pública, 

tendo consequências devastadoras sobre a saúde reprodutiva e sexual da mulher, além 

de afetar o bem-estar físico e mental (Souza, 2010). Souza (2010) aponta ainda outros 

problemas enfrentados pelas vítimas, como: dor crônica, debilidade física, abuso de 

substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, depressão e doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Ademais, os números que retratam tal violência são assustadores. A violência 

doméstica atinge uma em cada quatro mulheres no mundo; a cada cinco dias que a 

mulher falta ao trabalho um é em decorrência da violência sofrida dentro de casa; a 

mulher vítima de violência perde um ano de cinco potenciais de vida saudável; na 

América Latina os crimes de Violência Doméstica atingem de 25 e 50% das mulheres e 

dos crimes contra a mulher (Banco Mundial, 2006). 

No Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à violência doméstica; a cada quatro 

minutos, uma mulher é agredida em casa pelo parceiro; mais de 40% das violências 

                                                           
17

 A crença no mundo justo é uma teoria, segundo a qual todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm 

necessidade de acreditar que o mundo é justo e assim acreditam que cada pessoa tem aquilo que merece 

(Lerner & Simmons, 1966 citado por Correia & Vala, 2003). 
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ocasionam lesões corporais graves (Narvaz & Koller, 2006). Dados da Redesaúde 

(2001) apontam que 11% das brasileiras com 15 anos ou mais já sofreram 

espancamento; uma em cada cinco já sofreu violência pelo menos uma vez. Entre 2009 

e 2011, mais de 16 mil mulheres foram assassinadas (IPEA, 2013) e, Ribeiro (2011) 

aponta que 70% dos casos de assassinato de mulheres são cometidos pelos 

companheiros. Tais dados são ainda mais assustadores quando comparados com países 

europeus; enquanto no Brasil há 4,2 assassinatos femininos para cada 100 mil 

habitantes, na Europa essa taxa não ultrapassa 0,5 por 100 mil. No entanto existem 

situações ainda mais graves, na Colômbia, por exemplo, a taxa é de 7,8 por 100 mil e na 

África os países têm taxa média de 25 assassinatos femininos por 100 mil habitantes 

(Instituto Sangari, 2010).  

Deste modo, é possível afirmar que violência não é objeto exclusivo da área 

social, está intrinsecamente ligada à área da saúde, posto que afeta um grande número 

de pessoas, neste caso mulheres. A própria Organização Mundial de Saúde preconiza a 

violência como uma questão de saúde pública, pois atinge milhões de pessoas, 

comprometendo a saúde destas.  

Em documentos que versam sobre a relação entre violência e saúde a 

Organização Panamericana da Saúde (1995, 1993) diz que:  

a violência, pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e 

emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num 

problema de saúde pública em vários países (...) o setor de saúde constitui a 

encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela pressão 

que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção 

especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social. 
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Para Agudelo (1990) a violência representa um risco, pois ameaça a vida, altera 

a saúde, provoca doença e até a morte. Logo, se produz grandes agravos à saúde e é 

considerada uma das principais causas de morte no mundo, não há como não considerar 

a violência uma questão de saúde. Entretanto, Minayo (1994) afirma que a violência só 

passou a ser pensada como questão de saúde no final dos anos 80 (século XX). Isso 

porque o aumento alarmante (nas Américas) de mortes e traumas decorrentes de 

violências demandaram soluções do sistema de saúde. 

A violência é considerada, de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças (CID), como uma causa externa de agravo a saúde. A atuação da saúde pública 

sobre essas causas decorrem dos dados de mortalidade e morbidade registrados. No 

entanto, esses dados são problemáticos, em especial no que tange a morbidade, pois os 

traumas físicos, psicológicos, morais e relacionais são muito mais amplos do que os 

números conseguem captar (Minayo, 1994).  Muitos casos que não culminam com a 

morte não são notificados, por medo das vítimas de denunciarem, por pressão dos 

familiares para evitar transtornos ou exposições, por medo da equipe de saúde, por 

imprecisão das informações, entre outros.  

No que tange a essa relação, violência e saúde, pode-se ressaltar a violência 

institucional. Muitas mulheres ao procurarem os serviços de saúde por terem sido 

vítimas de violência são expostas a essa outra violência. Os profissionais de saúde 

mostram despreparo e também resistência em abordar e lidar com vítimas da violência 

de gênero (Bernz, Coelho & Liedner, 2012). Esses entendem a violência doméstica 

contra a mulher como uma questão privada, na qual não devem intervir, esquecendo que 

a violência é uma questão ampla, uma questão de saúde pública (Ribeiro, 2011). Apesar 

disso, todo o tempo a área da violência interpenetra a área da saúde, seja pelas lesões 
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físicas e psíquicas, seja pela necessidade de atenção e cuidados requisitados aos serviços 

de saúde. 

 A atuação dos profissionais dessa área vem se limitando aos sintomas, 

negligenciando causas, tratando apenas os traumas, cuidando das lesões. A violência 

não pode ser vista como uma epidemia que pode ser tratada do modo tradicional com 

que se tratam as doenças, ela exige uma abordagem diferenciada que considere os seus 

aspectos sociais, psicológicos e, também, epidemiológicos (Minayo & Souza, 1998). 

Em pesquisa realizada pela instituição Statistic Canada, em 2013, foi 

identificado que as mulheres vítimas de violência doméstica têm uma percepção de sua 

saúde mental menor do que as não vítimas, independentemente de sua relação com o 

agressor. Além disso, relatavam maiores índices de estresse cotidiano.  Assim, é preciso 

uma reflexão e atuação interdisciplinar e multiprofissional sobre o campo da violência e 

saúde, que objetivem ultrapassar o aspecto unicamente curativo, realizando medidas de 

prevenção e promoção à saúde, visando o bem-estar, não só das vítimas, como de toda 

sociedade (Ribeiro, 2011).  
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CAPÍTULO 2 

BEM-ESTAR SUBJETIVO E ESTRATÉGIAS DE COPING 

 

Este capítulo divide-se em duas partes. Na primeira serão enfocados os aspectos 

conceituais do bem-estar, especificamente do bem-estar subjetivo, descrevendo os 

componentes deste: afetos positivos e negativos e a satisfação global com a vida. 

Objetiva-se compreender o conceito para que posteriormente possa ser analisado o 

impacto da violência doméstica contra a mulher nas relações íntimas de afeto no bem-

estar subjetivo. Na segunda parte, será enfocado o coping e as diferentes estratégias 

deste, ressaltando quais possíveis estratégias utilizadas no que tange a este fenômeno de 

violência. 

 

1 Bem-estar Subjetivo 

 

 Os estudos sobre o bem-estar subjetivo (BES) vêm crescendo à medida que a 

busca pela felicidade e pela qualidade de vida se tornam cada vez mais uma das grandes 

metas do ser humano. Isso suscita o estudo a partir de um enfoque positivo das 

situações e não mais apenas a análise dos aspectos negativos. Assim, a Psicologia 

Positiva atenta a essas mudanças, passou a englobar em seus estudos o bem-estar 

subjetivo, entendendo-o como parte de uma dimensão positiva da saúde mental 

(Fredrickson, 2001; Sheldon & King, 2001 citado por Arteche & Bandeira, 2003). 

  Deste modo, a Psicologia compreende também o bem-estar subjetivo a partir de 

uma perspectiva positiva. O estudo positivo da experiência humana é importante porque 

independente das adversidades e dificuldades a maioria das pessoas conseguem superá-

las e vivenciar, na maior parte do tempo, a vida tranquilamente. Poletto (2011) ressalta, 
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ainda, que estudando não só os aspectos negativos do sujeito, mas também os aspectos 

positivos, é possível uma compreensão maior e mais completa da experiência humana. 

Tal perspectiva positiva divide-se em três vertentes: a que se atém ao estudo de forças 

psicológicas (por exemplo, perdão, sabedoria); a que investiga as características que 

influenciam as organizações positivas (ética, altruísmo) e; a última, enfocada neste 

trabalho, que faz uma análise das experiências positivas como, por exemplo, o bem-

estar (Seligman, 2009).  

 O Bem-estar é um conceito multifacetado e complexo, que divide-se em bem-

estar subjetivo e psicológico. O subjetivo integra as dimensões cognitiva e afetiva, 

sendo considerada uma dimensão positiva da saúde. Por ser um conceito abrangente é 

estudado por diversas áreas da Psicologia, como: a Social, da Saúde e a Clínica 

(Galinha & Ribeiro, 2005; Oliveira, 2008).  

 Inicialmente, o bem-estar estava ligado à economia (bem-estar material), 

entendendo que o dinheiro era o responsável por aquele. Entretanto, além do aspecto 

financeiro, a saúde, a liberdade política, as relações, a satisfação com o trabalho entre 

outros, passaram, posteriormente, a ser considerados aspectos fundamentais ligados a 

esse conceito; atingindo a perspectiva mais completa na década de 60 (Galinha & 

Ribeiro, 2005). 

 Antigos líderes da história, filosofia e da religião já sugeriam que características 

como amor, desapego e sabedoria eram elementos fundamentais para uma existência 

realizada. Entretanto, apenas no século XX começaram a surgir estudos empíricos sobre 

o bem-estar e, apenas após a 2ª Guerra Mundial iniciaram-se pesquisas sobre a 

felicidade e a satisfação com a vida (Diener, Oishi & Lucas, 2009).  Poletto (2011) 

afirma que após a Segunda Guerra Mundial a Psicologia, que já vinha estudando muito 

sobre depressão, racismo e violência, passa a se preocupar com as vítimas, buscando 
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solucionar os danos mentais sofridos, atentando deste modo para o bem-estar.  Em 

1980, todavia, o conceito enfrenta uma crise, dividindo-se em bem-estar subjetivo e em 

bem-estar psicológico (Galinha & Ribeiro, 2005). 

Existem duas visões sobre o bem-estar: a visão hedonista da felicidade, referente 

ao bem-estar subjetivo, e visão eudaimônica, referente ao bem-estar psicológico. A 

primeira visão entende o bem-estar como felicidade subjetiva, que envolve experiências 

de prazer ou desprazer, não sendo este restrito ao hedonismo físico, mas também mental 

ou decorrente de objetivos alcançados. A segunda entende o bem-estar como o pleno 

funcionamento das potencialidades humanas (pensamento, raciocínio, bom-senso) e 

como um conceito mais amplo e distinto de felicidade, pois nem sempre o que produz 

prazer faz bem à pessoa (Guimarães, 2005; Fiquer, 2006). Assim, o BES é atingido ao 

passo que a pessoa satisfaz suas necessidades de crescimento pessoal e autorrealização, 

tendo uma característica mais duradoura, compreendido a partir de um funcionamento 

psicológico global, surgindo então o conceito de bem-estar psicológico (Woyciekoski, 

Stenert & Hutz, 2012). Diante disso, Ryan e Deci (2001) entendem que o bem-estar só 

pode ser observado a partir das duas perspectivas conjuntamente. 

 O bem-estar psicológico, responsável pelo estudo do potencial humano, divide-

se em autorrealização e expressividade pessoal, que envolve superação e desafio 

(Albuquerque & Trocólli, 2004; Guimarães, 2005). Já o bem-estar subjetivo, que estuda 

felicidade e satisfação, divide-se em afetos positivos, negativos e satisfação com a vida. 

 O bem-estar subjetivo se atém aos afetos positivos e negativos e à avaliação da 

satisfação com a vida, considerando três aspectos centrais: a subjetividade envolvida, 

pois está vinculado à experiência pessoal e individual (como: saúde, trabalho, condições 

de habitação, relações sociais); ser visto não apenas como a ausência de afetos negativos 
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e; a realização de uma avaliação da situação global, antes de avaliar um aspecto 

específico da vida (Giacomani, 2004). 

 A tese de Wilson (1967), “Correlatos de Felicidade Declarada”, escrita há 52 

anos, foi o marco teórico inicial deste conceito, pois só então foi estudado pela primeira 

vez (Diener, Suh, Lucas & Oishi, 2009). Wilson se propôs a revisar as poucas pesquisas 

existentes até então. Além dele, outros autores também marcaram o início do campo de 

estudo do bem-estar subjetivo, como: Andrews e Withey (1976) e, Campbell, Converge 

e Rodgers (1976), que afirmavam que apesar das pessoas viverem em um mundo 

objetivamente definido, suas respostas são subjetivas; Bradburn (1969), que defendia a 

ideia de que os afetos positivos e negativos eram uma continuidade distinta da 

afetividade e não dois opostos e; Cantril (1967), Gurin, Veroff e Feld (1960), que 

valorizavam a satisfação e a felicidade (Siqueira & Padovam, 2008).  

Wilson foi, ainda, o responsável pelo surgimento das duas hipóteses do BES: 

base-topo (bottom up), afirma que a satisfação imediata das necessidades gera felicidade 

e; topo-base (Top Down), que se caracteriza pelo modo como cada pessoa está 

predisposta (adaptação ou nível de aspiração influenciado pelas experiências passadas, 

comparações e valores) a encarar diferentes situações (Galinha & Ribeiro, 2005). Para 

Oliveira (2008), de acordo com esse Modelo causal bidirecional, o bem-estar pode ser 

considerado a partir de termos disposicionais e/ou ambientais, compreendo que as 

condições objetivas podem impactar sobre o bem-estar, mas que este é uma experiência 

eminentemente subjetiva. 

 Para Fiquer (2006) o bem-estar subjetivo é o termo psicológico empregado para 

referir-se à felicidade. Siqueira e Padovam (2008) acreditam que o BES é o modo como 

as pessoas se sentem e como avaliam as suas vidas. Giacomani (2004) afirma que este 

construto “diz respeito a como e porque as pessoas experienciam suas vidas 
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positivamente. Também é considerado a avaliação subjetiva da qualidade de vida” 

(p.43).  Afirma ainda que pode ser entendido como uma atitude e como tal é composto 

por dois componentes básicos: afeto (emoção) e cognição (razão). O afeto é dividido em 

positivo e negativo, e a cognição se refere à satisfação com a vida (Oliveira, 2008; 

Arteche & Bandeira, 2003; Giacomoni, 2004).  

 Diener, Oishi e Lucas (2009) ressaltam que o bem-estar subjetivo pode ser 

definido como “avaliação cognitiva e afetiva que cada pessoa faz da própria vida. Essas 

avaliações incluem reações emocionais aos eventos e também julgamentos cognitivos 

da satisfação e realização” (p. 63). 

Giacomoni (2004) aponta que Diener (1984) divide o bem-estar subjetivo e a 

felicidade em três categorias. Uma que avalia o bem-estar através de critérios externos 

(virtude, santidade), entendendo a felicidade de forma objetiva (ter alguma qualidade 

desejável). A segunda categoria, chamada de satisfação com a vida, visa investigar o 

que leva as pessoas a avaliar suas vidas em termos positivos. E, a última considera o 

bem-estar como um estado em que prepondera o afeto positivo sobre o negativo, 

enfatizando a satisfação ou o prazer.  

Ainda não há um consenso sobre o conceito do bem-estar subjetivo. Scorsolini-

Comin e Santos (2012) citam que alguns autores, como Fiquer (2006), definem-no 

como coincidente com felicidade, satisfação, estado de espírito e, outros acreditam, que 

essa interpretação é equivocada. Para Albuquerque e Troccóli (2004) bem-estar 

subjetivo é o modo como cada um avalia a própria vida e compreendem que o “BES é o 

estudo científico da felicidade: o que a causa, o que a destrói e quem a tem” (p. 2). 

Diener, Suh e Oishi (1998) não consideram o BES como sinônimo de saúde mental, 

mas como apenas um de seus aspectos. Do mesmo modo a Organização Mundial de 

Saúde compreende que os conceitos de saúde mental incluem a autoeficácia percebida, 
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autonomia, competência, mas também o bem-estar subjetivo (OMS, 2001). Para este 

trabalho, no entanto, o bem-estar subjetivo é compreendido como aquele que  é 

composto por três fatores: afeto positivo, afeto negativo e a cognição, que se refere à 

satisfação com a vida (Oliveira, 2008; Arteche & Bandeira, 2003). 

Existem duas concepções de funcionamento positivo que guiam o bem-estar 

subjetivo: uma que diferencia afeto positivo do negativo, definindo a felicidade como 

equilíbrio entre eles; e uma que acredita que o principal indicador é a satisfação com a 

vida, que apesar de ser um componente cognitivo complementa a felicidade (Ryff & 

Keyes, 1995).  

Diferentes pesquisas e estudos (Rodrigues, 2007; Woyciekoski, Stenert & Hutz, 

2012; Oliveira, 2008) propõem-se a descrever as teorias que sustentam o bem-estar 

subjetivo e apontam possíveis preditores e determinantes do bem-estar, como o 

trabalho, a vulnerabilidade social e a renda. Entre esses, pode-se incluir a violência, em 

especial aquela que ocorre no lar e atinge às mulheres, posto que essa violência 

provoque diversas consequências para as mulheres, entre elas: alteração do sono e da 

fome; dificuldade de concentração ou intensa concentração por medo; negação de 

pensamentos, sentimentos, atividades; perda de interesse; ansiedade; sentimento de 

fracasso, ou seja, provoca uma afetação geral do bem-estar (Marshall, s/d). 

A personalidade também é frequentemente considerada um importante preditor 

do BES, por isso, algumas teorias como a Teoria das predisposições genéticas e da 

personalidade, visam a compreender quais são os traços de personalidade que mais se 

correlacionam com o bem-estar e como produzem consequências sobre este. Neste 

aspecto, os principais traços estudados e associados são neuroticismo e extroversão, 

entendendo o BES relacionado a altos níveis de extroversão e baixos níveis de 
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neuroticismo, predizendo, respectivamente, afetos positivos e negativos (Woyciekoski, 

Stenert & Hutz, 2012; Poletto, 2011). 

Rodrigues (2007) entende que essas teorias são complementares, por isso 

considera que a presença ou ausência das necessidades básicas é um preditor do BES. 

Neste caso, quanto maiores as necessidades (alimentação, renda, educação) menor o 

bem-estar, logo quanto maior a renda, maior o bem-estar subjetivo. A partir dessa 

afirmação, tendo em vista que pesquisas sobre à violência doméstica apontam que as 

mulheres vítimas têm renda mensal média de até um salário mínimo (Borin, 2007) 

buscar-se-á averiguar se há relação quanto menor a renda maior o índice de violência 

doméstica sofrida (Adeodato et. al., 2005) para assim avaliar o impacto no BES. 

Estudos recentes apontam para a importância da subjetividade do bem-estar, 

ressaltando que aquilo que mais impacta sobre este não são as condições 

sociodemográficas e, sim uma combinação de aspectos subjetivos de cada sujeito, o que 

define como cada um interpretará eventos externos e a satisfação ou não das 

necessidades (Diener & Lucas, 1999; Gouveia, Chaves, Dias, Gouveia & Andrade, 

2003).  

Além disso, no tocante a violência doméstica, há um aspecto relevante a ser 

observado: em geral, essa correlação é obtida a partir de pesquisas com mulheres que 

denunciam e, por vezes as mulheres de classe social média/alta não costumam recorrer à 

Delegacia como uma estratégia de enfrentamento a essa questão. Ademais, não se pode 

considerar, por exemplo, que quanto maior a renda per capita de um país, maior o bem-

estar subjetivo, pois o enriquecimento de um país não considera a distribuição desigual 

da renda. Deste modo, a renda isoladamente não pode ser considerada  com preditora do 

bem estar. 
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Outras pesquisas mostram que o sucesso, a riqueza e metas extrínsecas (aspectos 

sociodemográficos e culturais) não necessariamente produzem o bem-estar (Kasser & 

Ahuviam 2002; Kasser & Ryan, 1993, 1996). Na verdade, o que ocorre é que as metas 

voltadas para necessidades extrínsecas, como busca de poder, por exemplo, são 

consideradas preditores negativos do BES. Contrariamente, os preditores positivos 

seriam as metas voltadas para as necessidades intrínsecas, aspectos psicológicos, 

autonomia e competência, por exemplo. Portanto, pessoas orientadas para metas 

intrínsecas tendem a experimentar maior bem-estar (Siqueira & Padovam, 2008; 

Oliveira, 2008). 

Ao concluir que as variáveis sociodemográficas não impactam 

significativamente sobre o BES, Giacomoni (2004) acredita que o impacto maior é 

mediado pelas metas e pelas estratégias de enfrentamento. Em consonância, Oliveira 

(2008) ressalta que os fatores sociodemográficos, quando analisados conjuntamente, 

não impactam sobre a variância do bem-estar subjetivo, sendo assim o que define como 

uma pessoa interpretará os eventos externos é uma predisposição do sujeito para esta 

interpretação e é essa que influencia a avaliação da vida. Neste trabalho considera-se a 

hipótese de que, as variáveis sociodemográficas, de certo modo, impactam no BES. 

Assim, para as teorias decorrentes dos aspectos associacionistas, o bem-estar 

subjetivo é visto como uma predisposição do sujeito, buscando explicá-la. Essas teorias 

estão pautadas em uma abordagem cognitiva, fundamentadas na memória, no 

condicionamento e na cognição (Rodrigues, 2007; Poletto, 2011).  

O BES pode ainda ser entendido, de acordo com Rodrigues (2007), como 

resultante da comparação entre um parâmetro desejado (social ou financeiro) e as 

condições atuais reais. Quando o indivíduo observa as pessoas em situações 

superiores/melhores, essa comparação pode funcionar como frustração ou como 



53 

 

inspiração e motivação. Deste modo, uma mulher que se compara com tantas outras 

vítimas e que observa diariamente nos telejornais notícias sobre violência doméstica 

tende a naturalizar a situação. Em contrapartida, a mulher que se compara com aquelas 

que não são e nunca foram vítimas, tende a encarar a situação violenta como inaceitável. 

Assim, a adaptação ou não a situação podem impactar sobre o bem-estar (Rodrigues, 

2007). Na mesma linha, Diener busca entender a avaliação das pessoas sobre suas 

próprias vidas, englobando a satisfação com a vida, ausência de depressão e ansiedade, 

a presença de emoções e humores positivos. Para este autor, a definição do bem-estar 

subjetivo engloba critérios externos e critérios normativos e a preponderância dos afetos 

positivos sobre os negativos (Oliveira, 2008; Poletto, 2011). 

Diener, Oishi e Lucas (2009) dividem as teorias que estudam o bem-estar 

subjetivo em três grupos. O primeiro refere-se às Teorias da satisfação das 

necessidades e objetivos, corroborando a perspectiva dos objetivos supracitada, e 

acredita que a redução das tensões, a eliminação da dor e a satisfação das necessidades 

biológicas e psicológicas levariam à felicidade. Estas teorias estão fundamentadas no 

Princípio do prazer de Freud e no Modelo das necessidades hierárquicas de Maslow. 

Ressaltam, também, que a discrepância entre a própria vida e o modo como gostaria que 

ela realmente fosse gera emoções negativas. 

O segundo grupo seria as Teorias de processo ou atividades, centradas na ideia 

de que o bem-estar é maior quando o sujeito está envolvido em atividades estressantes, 

mas que são correspondentes as suas habilidades. Harlow e Cantor (1996) encontraram 

que a participação social é um forte preditor da satisfação de vida para idosos 

aposentados, e Sheldon, Ryan e Reis (1996) apontaram que as pessoas são mais felizes 

nos dias em que estão envolvidos em atividades prazerosas (Diener, Oishi & Lucas, 

2009). O terceiro e último grupo, as Teorias das predisposições genéticas e da 
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personalidade, surge a partir da ideia de que alguns elementos não podem ser 

explicados pelas duas teorias anteriores, pois são fortemente influenciados por 

predisposições da personalidade.  

Algumas variáveis podem estar correlacionadas com o bem-estar subjetivo, 

como: resiliência, autoestima, otimismo, e enfrentamento (coping). Os processos de 

adaptação e as diferentes formas de lidar com os problemas vêm sendo entendidos como 

elementos centrais nos estudos recentes do bem-estar subjetivo, na medida em que 

influenciam o modo como a pessoa percebe sua satisfação com a vida e como 

vivenciam os afetos (positivos ou negativos). No presente estudo, entendemos o bem-

estar subjetivo a partir do conceito de Diener, Oishi e Lucas (2009, p. 63) que diz que é 

uma “avaliação cognitiva e afetiva que cada pessoa faz da própria vida. Essas avaliações 

incluem reações emocionais aos eventos e também julgamentos cognitivos da satisfação 

e realização”, ou seja, entendido como uma satisfação global com a vida e com a 

preponderância dos afetos positivos sobre os negativos. 

 

1.1 Satisfação com a vida e afetos positivos e negativos 

 

 O bem-estar é influenciado não apenas pelas experiências, mas, principalmente, 

pelos diferentes modos de internalização desses eventos externos. São esses modos de 

internalizar a situação que refletem na auto-avaliação do estado de bem-estar. Deste 

modo, compreende-se que nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica 

sofrerão impactos negativos no bem-estar subjetivo, pois as experiências vivenciadas 

são diferentes e, portanto, internalizados de formas diferentes. 

 O afeto positivo é um sentimento hedônico transitório, ou seja, refere-se aos 

aspectos agradáveis (prazer, afeto, orgulho). De acordo com Diener (1995 citado por 
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Scorsolini-Comin & Santos, 2012) está diretamente ligado à felicidade e ao sentimento 

passageiro de prazer. Na perspectiva do presente trabalho, quando há mais afeto 

positivo do que negativo, ou seja, mais momentos agradáveis do que desagradáveis diz-

se que há felicidade, que há BES. O afeto negativo é também visto como transitório, 

para Oliveira (2008) e, para Arteche e Bandeira (2003), referindo-se a emoções 

desagradáveis, como: depressão, vergonha, tristeza e raiva e outros sintomas 

psicológicos. Em pesquisas anteriores, a maior parte das mulheres entrevistadas (Borin, 

2007; Marshall, s/d) afirmam que a tristeza, a depressão, a baixa autoestima são 

recorrentes após o fenômeno da violência doméstica que implica, consequentemente, 

em um maior afeto negativo e menor bem-estar subjetivo. 

Esses afetos positivos e negativos passaram a compor o bem-estar subjetivo nas 

décadas de 70 e 80, quando os autores Andrews e Withey (1976), Campbell e cols. 

(1976), Diener (1984) e Emmons (1986) incluíram-nos neste conceito junto a satisfação 

com a vida (Siqueira & Padovam, 2008).  

A satisfação com a vida faz parte da dimensão cognitiva, sendo um julgamento 

de algum aspecto específico (relacionamento, família, escola) ou global da vida do 

sujeito, incluindo aspectos racionais e intelectuais, pautada em um critério pessoal. É 

decorrente da comparação entre como a vida do sujeito realmente é e como ele gostaria 

que fosse (Poletto, 2011; Oliveira, 2008; Albuquerque & Troccóli, 2004).  Para Argyle 

(1987) a satisfação com a vida pode ser definida como: 

um dos principais componentes da felicidade. Satisfação é uma espécie de 

avaliação reflexiva agradável do quão bem as coisas estão correndo e como têm 

estado. Há a satisfação da vida como um todo, com trabalho, lazer, casamento e 

outros domínios (p. 142). 
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Cada sujeito interpreta e avalia de diferentes maneiras os aspectos específicos ou 

globais da vida, isso define a satisfação com a vida. E, a avaliação da satisfação é 

influenciada tanto pelos aspectos demográficos (em diferentes níveis), quanto pelas 

normas sociais e padrões culturais (Rodrigues, 2007). Dados de pesquisa publicada em 

2013, pela Statistic Canada apontam que há direta relação entre vitimização e níveis de 

satisfação com a vida e relatam que 92% das mulheres que nunca sofreram violência 

doméstica disseram estar satisfeitas com a própria vida, em contrapartida 76% das 

mulheres vítimas relataram apresentar satisfação com a vida. 

Diener e Diener (1995) afirmam que em culturas individualistas a satisfação com 

a vida pode estar mediada pela autoestima, enquanto nas culturas coletivistas pode estar 

mediada pela opinião dos outros. Assim as pessoas podem utilizar as características das 

diferentes culturas para avaliar a satisfação. E, podem, ainda, usar diferentes estratégias 

para essa avaliação, como: foco nos aspectos positivos ou foco nas áreas problemáticas 

(Diener et. al., 1993). Ademais, a análise da satisfação com a vida pode sofrer 

interferências do humor e de emoções momentâneas.  

Diener et. al. (1993) ressaltam que as emoções negativas são necessárias e 

adequadas em determinados momentos, entendendo que quando uma pessoa reage 

permanentemente à todas as situações com emoções positivas, provavelmente, apresenta 

algum problema, por exemplo, o desvio de comportamento. 

Aqui aceitamos a definição da satisfação com a vida como um critério pessoal e 

de dimensão cognitiva, sendo um julgamento dos aspectos (racionais e intelectuais) da 

vida, decorrente da comparação entre como a pessoa gostaria que a vida fosse e como 

ela realmente é (Albuquerque & Troccóli, 2004; Oliveira, 2008; Poletto, 2011). A 

definição do afeto positivo está ligada a momentos agradáveis, à felicidade (Diener, 
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1995 citado por Scorsolini Comin & Santos, 2012) e, os afetos negativos como emoções 

desagradáveis, como: tristeza, raiva (Arteche & Bandeira, 2003; Oliveira 2008). 

 

1.2 Mensuração do bem-estar subjetivo 

Albuquerque e Troccóli (2004) dizem que as primeiras pesquisas sobre o BES 

eram predominantemente americanas, somente quando se percebeu que a cultura 

interferia no bem-estar verificou-se a necessidade dos estudos transculturais. Surgem, 

então, novos instrumentos de medida, baseados nas características culturais e, adaptados 

à população investigada. É possível que a carência de pesquisas empíricas nessa área, 

no Brasil, se deva à falta de instrumentos de medida adequados. 

Inicialmente o bem-estar subjetivo era medido, pautado no modelo médico, a 

partir da ausência de sintomas, considerando principalmente problemas físicos, 

ansiedade e depressão, até que passou a ser avaliado a partir do autorrelato. Apesar do 

uso do autorrelato ser considerado um avanço nas formas de mensurar o BES, existia a 

limitação de que a pessoa poderia descrever como gostaria que sua vida estivesse e/ou 

não ser capaz de visualizar a vida como ela realmente é, num sentido amplo, 

distorcendo assim os resultados (Rodrigues, 2007). 

A mensuração, hoje, é geralmente realizada utilizando um único item ou vários. 

Quando compostos por apenas um item, este é amplo e avalia a satisfação com a vida, 

como propôs Andrews e Whithey (1976) ao questionar “O quanto você se sente feliz 

sobre o quanto feliz você está?”. Ou como propôs a ‘Gurin Scale’, de Gurin, Veroff e 

Feld (1960) ao questionar: “Como a sua vida está atualmente?”. Porém, esses 

instrumentos de mensuração com apenas um item não conseguem abarcar o constructo 

como um todo, apesar da vantagem da breve aplicação (Diener, Oishi & Lucas, 2009). 
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 As escalas de múltiplos itens eram destinadas aos idosos, como a escala ‘Life 

Satisfaction Index’ de Neugarten, Havighurst e Tobin (1961), que avalia motivação e 

apatia; a ‘Affect Balance Scale’ de Bradburn (1969), que mede afetos negativos e 

positivos e; a ‘Philadelphia Geriatric Center Morale Scale’ de Lawtob (1975), que mede 

solidão, descontentamento e atitude (Diener, Oishi & Lucas, 2009). Outras escalas 

destinadas a população geral são: ‘Index of General Affect’, de Campbell, Converse e 

Rodgers (1976) e; a ‘Happiness Measueres’ de Fordyce (1977), que avalia o quanto a 

pessoa se considera feliz. 

 Entre as escalas mais recentes estão o Índice de Bem-estar Pessoal, desenvolvida 

pelo International Wellbeing Group, em 2001 e, a Escala de Bem-estar Subjetivo, 

desenvolvida por Albuquerque e Troccóli, em 2004, que avalia ao mesmo tempo os 

afetos positivos e negativos e a satisfação com a vida, em adultos. Esta escala, usada 

neste trabalho, divide-se em 62 itens, é uma escala likert de cinco pontos, que se propõe 

a analisar um escore total para o bem-estar subjetivo (Poletto, 2011). 

Watson, Slark e Tellegen (1988) entendem que os estados afetivos (positivos e 

negativos) são gerais e similares, por isso são melhor mensurados quando relacionados 

um ao outro (abordagem dimensional). Outros pesquisadores, de acordo com Poletto 

(2011) veem o estudo dos afetos como específicos e distintos, portanto melhor quando 

mensurados separadamente (abordagem categórica). Nos estudos de Albuquerque e 

Troccóli (2004) há uma baixa correlação entre os afetos positivos e negativos, 

justificando-se assim a análise destes como dimensões distintas. 

A identificação dos afetos enquanto positivo ou negativo decorre das avaliações 

primárias, então quando o sujeito identifica determinada situação como conflituosa, que 

desencadeia afetos negativos, prejudicando o seu bem-estar, o coping e suas estratégias 

são ativados (Gil-monte & Peiró, 1997; Silva, 2009). 
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Após o estudo do bem-estar propõe-se aqui o estudo do coping, por considera-lo 

um preditor do bem-estar subjetivo. Ou seja, a depender do uso ou não das estratégias 

de coping e também dos tipos de estratégias adotadas à violência doméstica contra a 

mulher nas relações íntimas de afeto poderá impactar em maior ou menor grau sobre o 

bem-estar subjetivo das mulheres.  

 

2 Coping 

 

 Fenômenos e situações estressoras são percebidos de diferentes modos por cada 

pessoa, e é esse modo de perceber que Lazarus e Folkamn (1984) chamam de coping. Já 

as estratégias de coping, de acordo com Albuquerque e Tróccoli (2004), são as 

diferentes formas usadas para lidar com essas situações não cotidianas. Para Fernándes-

Abascal (1997, p.189) o coping é “um processo psicológico desencadeado por 

mudanças indesejadas ou estressantes no ambiente, acompanhadas de emoções 

negativas como: ansiedade, vergonha, culpa e tédio. O coping não garante a solução da 

situação problemática que o desencadeou, portanto, todo coping pode ter êxito ou não”.  

 O conceito de coping passou a ser investigado pela Psicologia há mais de 40 

anos, a partir daí vem sendo usado desde na descrição e avaliação clínica até em 

programas educacionais focados no desenvolvimento de habilidades de coping (Lazarus 

& Folkman, 1984). Já as pesquisas sobre este tema, em geral, aumentaram 

significativamente nos últimos 35 anos, tendo por objetivo, na maioria das vezes, 

compreender porque algumas pessoas enfrentam melhor o estresse do que outras. A 

maior parte das pesquisas contemporâneas se baseou no livro “Psychological Stress and 

the Coping Process”, de 1966, escrito por Richard Lazarus. É a partir desta obra que os 

estudos de coping seguem um novo rumo, distanciando-se da Psicologia do ego e 
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aproximando-se das respostas cognitivas e comportamentais (Folkman & Moskowitz, 

2004). 

 Lazarus e Folkman (1984) afirmam que dois modelos opostos originaram as 

concepções de coping tais como conhecemos hoje. O primeiro modelo é derivado da 

Psicologia Animal Experimental e do pensamento Darwiniano, e considera o coping 

como comportamentos capazes de controlar as alterações ambientais negativas, evitando 

assim o surgimento de distúrbios psicopatológicos (Lazarus & Folkman, 1984; Artech, 

2003; Gil-Monte & Peiró, 1997).  De acordo com esse modelo, o coping era definido 

como: “respostas comportamentais aprendidas que reduzem o estresse causado por 

situações perigosas” (Miller, 1980 citado por Lazarus & Folkman, 1984).  Esse primeiro 

modelo, de acordo com Silva (2009), não considera as diferenças individuais, as 

estratégias cognitivas, os sentimentos e as emoções, sendo por isso considerado uma 

visão simplista do coping. 

Já o segundo modelo é derivado da Psicologia do Ego e entende o coping como 

reflexo de traços de personalidade, mas já considera a existência de um componente 

cognitivo. Neste modelo pode ser definido como pensamentos e ações realistas e 

flexíveis que resolvem os problemas e assim reduzem o estresse (Lazarus & Folkman, 

1984). Já para Silva (2009) é definido como “equivalente aos mecanismos de defesa do 

ego, motivados inconscientemente como forma de lidar com os impulsos sexuais e 

agressivos” (p. 42). 

 Lazarus e Folkman (1984) afirmam que a principal diferença entre esse modelo 

e o anterior é o foco no modo de perceber a relação da pessoa com o ambiente 

circundante. Neste último, embora o comportamento não seja ignorado, ele é tratado 

como menos importante do que a cognição. Ambos os modelos citados recebem 

críticas. O primeiro é criticado por não considerar o aspecto cognitivo do coping, 
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considerando-o como uma ação de mão única (comportamento  ambiente). O 

segundo, apesar de já superar essa questão, é criticado por só considerar como coping as 

ações efetivas, bem-sucedidas na proposta de redução do estresse. 

 Tendo em vista as críticas a tais modelos clássicos e visando a superação dos 

problemas por estes apresentados, surgem dois novos modelos explicativos. O primeiro, 

o Modelo de controle, tem origem nas teorias sobre o locus de controle, dividindo o 

coping em controle primário (o coping influenciaria diretamente condições ou eventos, 

através de estratégias concretas) e controle secundário (coping com o objetivo de 

maximizar potencialidades ou adaptar o sujeito a diferentes situações) (Band & Weisz, 

1988 citado por Arteche, 2003).  

Silva (2009) coloca que esse modelo representa uma segunda geração de 

pesquisadores do coping (década de 60), que se baseavam na Teoria transacional. Esta, 

por sua vez, entende o coping como um processo entre o ambiente e a pessoa, 

considerando ainda os traços de personalidade e os determinantes cognitivos e 

situacionais do comportamento de coping. 

 O segundo modelo, de acordo com Silva (2009), faz parte da terceira geração de 

pesquisadores, que apresentam uma perspectiva mais ampla e integradora do conceito. 

Foi criado por Lazarus e Folkmam (1984) e denomina-se Modelo de Processamento de 

Stress e coping, que apresenta como principal mudança a consideração dos fatores 

mediadores (mecanismos através dos quais a variável independente influencia a variável 

dependente) e moderadores (variáveis que afetam a relação entre um preditor e uma 

variável dependente). Alguns exemplos de moderadores no coping são: idade, gênero, 

características do ambiente, tipo de evento estressor, apoio social, ou seja, variáveis pré-

existentes que influenciam o coping e o seu resultado (Rudolph, Denning & Weisz, 

1995; Beresford, 1994; Compas, 1987;; Suls, David & Harvey, 1996 citados por 
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Arteche, 2003; Folkman, Lazaraus, Gruen & De Longis, 1986). E, exemplos de fatores 

mediadores são: aproximação do foco do problema, competência cognitiva, 

experiências de autoeficácia, autoestima, temperamento, bons relacionamentos 

interpessoais e rede de apoio social além da família (Dell’Aglio & Dereetti, 2005) 

Lobmarm, Greve, Wetzels e Bosold (2003) afirmam que diferentes mecanismos 

podem afetar a vitimização sofrida pela mulher violentada, seja amenizando o impacto 

negativo, seja ajudando na superação dos efeitos posteriores. Além disso, Galdoni-Costa 

(2010) afirmam que diferentes fatores podem mediar ou moderar as consequências da 

violência, ressaltando que a intensidade e a duração dos resultados não dependem 

apenas do prejuízo provocado pelo agressor, mas também das estratégias de coping 

adotadas pela mulher. 

Este último modelo, que será abordado neste trabalho, define o coping como 

pensamentos e comportamentos que as pessoas usam para gerenciar as demandas 

internas e externas de situações que são avaliadas como estressantes. É entendido como 

um processo, composto por constantes e mutáveis esforços cognitivos e 

comportamentais, que se desenrola no contexto de uma situação pessoalmente avaliada 

como significante e que extrapola os recursos pessoais. Neste modelo de Lazarus e 

Folkman existem três aspectos chaves, são eles: o contexto é mais importante do que a 

personalidade; o coping se concretiza nos esforços que o sujeito dispende para alterar 

sua relação com o ambiente e; o coping é visto como um processo que muda ao longo 

do tempo, enquanto dura a situação estressante. Assim compreende-se que o sujeito e o 

ambiente estão em constante estado de ação e reação, ou seja, o que a pessoa faz 

impacta no ambiente que, por sua vez, afeta o indivíduo e assim por diante.  (Gil-Monte 

& Peiró, 1997). 
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Neste sentido, para Folkman e Moskowitz (2004), o coping é um processo 

complexo e multidimensional, sensível não só as demandas e recursos ambientais como 

também às disposições da personalidade que influenciam a avaliação do estresse e do 

recurso de coping. Deste feito, considera a interdependência entre as cognições, 

emoções e comportamentos e, os esforços de relacioná-los vão sendo modificados a 

depender da avaliação e reavaliação das relações estabelecidas entre a pessoa e o 

ambiente; assim, qualquer mudança na relação entre o sujeito e o ambiente provocará 

uma reavaliação dos acontecimentos e, por conseguinte, uma reflexão sobre os esforços 

que estão sendo empregados (Lazarus & Folkman, 1984).  

Nesta ótica, considera a existência do coping não apenas quando há um resultado 

positivo de uma ação, mas também o esforço cognitivo e/ou comportamental para 

alcançar o resultado, sendo ele positivo ou não. Quando o processo tem uma resolução 

bem sucedida, emoções positivas irão predominar (Folkman & Moskowitz, 2004) e as 

estratégias utilizadas passam a ser frequentemente adotadas, mesmo em outras 

situações. Do mesmo modo, se a resolução não for clara ou for desfavorável, emoções 

negativas irão predominar (Folkman & Moskowitz, 2004) e a generalização dos 

resultados pode fazer com que essas estratégias não sejam mais adotadas, mesmo nas 

situações cujo seu uso seria provavelmente exitoso (Férnandes-Abascal, 1997).  

É justamente por essa razão que cada pessoa possui um modo de reagir frente a 

situações estressantes ou emoções negativas, pois em qualquer situação de coping estão 

envolvidos outros aspectos estruturais, como: crenças, compromissos e história pessoal 

(Férnandes-Abascal, 1997). Ademais, o coping precisa ser avaliado no contexto 

específico de estresse, já que pode ser efetivo em uma situação e ineficaz em outra. 

 A figura abaixo descreve o processo de coping para Lazarus e Folkman (1984). 
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Figura 3: Modelo de Processamento de Stress e Coping (Lazarus e Folkman, 1984). 

O conceito de avaliação é um dos princípios básicos deste modelo, pois é essa 

avaliação cognitiva que serve para compreender se o conflito interfere ou não no bem-

estar, definindo o potencial estressante da situação e quais os recursos de coping 

necessários (Gil-Monte & Peiró, 1997). Essa avaliação ocorre, vide a figura 3, em duas 

etapas: primária e secundária. A avaliação primária se refere ao questionamento “O que 

está em jogo em termos de dano ou benefício?”. É nesse momento que o sujeito 

determina se aquele evento terá um significado positivo, negativo ou irrelevante para o 

seu bem-estar. Apenas quando o evento é considerado negativo ocorre a avaliação 

secundária (Gil-Monte & Peiró, 1997; Silva, 2009). Na avaliação secundária a questão 

norteadora é “O que pode ser feito sobre a situação ou quais são as opções e recursos 

possíveis?”. É então que a pessoa avalia seu grau de capacidade para enfrentá-lo, 
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questionando-se o que pode ser feito e qual o resultado esperado. Assim, adotará as 

diferentes estratégias de coping.  

A definição de coping proposta por Lazarus e Folkman, assim como a maioria 

dos estudos de coping, diz respeito ao coping reativo, ou seja, foca no modo como as 

pessoas lidam com os eventos que ocorreram no passado ou que estão ocorrendo no 

presente (Fontes & Guimarães, 2004). Entretanto, novas pesquisas apontam para novas 

formas de coping. Entre elas: coping proativo orientado para o futuro; modelo do duplo 

processo de coping (focado na questão do luto); aspectos sociais do coping; coping 

religioso (a religião como influenciadora do modo como a pessoa avalia o evento e a 

maneira psicológica e física como respondem a tal); abordagem emocional do coping; 

regulação emocional e; emoção positiva e coping (Folkman & Moskowitz, 2004). 

Contrariamente ao coping reativo, há o coping proativo orientado para o futuro, 

que foca na possibilidade das pessoas em prevenir ou mudar o impacto dos eventos que 

são potenciais estressores (Folkman & Moskowitz, 2004). Deste modo, as possíveis 

situações estressoras são vistas como possibilidades de crescimento pessoal. 

Fontes e Guimarães (2004) descrevem as três principais diferenças entre o 

coping proativo e o reativo. Conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Coping Reativo x Coping Proativo: principais diferenças. 

Coping Reativo Coping Proativo 

Lida com eventos estressores do passado. Foco no futuro. 

Orientado para o gerenciamento do risco. 
Orientado para um objetivo e para o crescimento 

pessoal. 

Busca compensar a perda ou a possibilidade de 

perda. 

Visão positiva de coping, as situações são 

percebidas como possibilidades de conquistar 

novas habilidades. 
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 No presente estudo será enfocado o coping reativo tendo em vista que será 

avaliada as estratégias de coping ligadas a eventos estressores que ocorreram no passado 

e no presente (ter sido/ser vítima de violência). Citar-se-á posteriormente, no entanto, 

um exemplo de coping proativo essencial para o enfrentamento da violência doméstica, 

a Lei Maria da Penha, tendo em vista que as políticas públicas de combate a estas estão 

orientadas para o futuro. 

 

2.1 Estratégias de coping 

Cada pessoa, a partir da avaliação secundária, reage de modos diferentes a 

situações semelhantes; e é esse modo de reagir frente às situações e o modo como as 

experiências são percebidas e construídas por meio de crenças e expectativas sobre o 

mundo que constituem as estratégias de coping. Neste sentido, Folkman, Lazarus, 

Dunkel-Schetter, Delongis & Gruen (1986) afirmam que as estratégias de coping são as 

ações, comportamentos ou pensamentos usados para lidar com o evento estressor.  

Na mesma linha, Fontes e Guimarães (2004) afirmam que as estratégias de 

coping estão ligadas a fatores situacionais e definem-se como comportamentos, ações 

ou até pensamentos que visam reduzir ou modificar o efeito de um evento estressor. 

Para Férnandes-Abascal (1997) as estratégias são processos utilizados nos diferentes 

contextos e que mudam bastante a depender das condições desencadeantes.  

Para Parker e Lee (2007), a partir dos dados encontrados em uma pesquisa na 

Austrália, é possível apontar que as consequências da violência são influenciadas pelas 

estratégias de coping adotadas. A escolha das estratégias a serem adotadas decorre 

também, de acordo com Folkman (1984 citado por Silva, 2009), das características 

antecedentes (valores e objetivos, por exemplo), crenças acerca de si mesmo, recursos 
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pessoais, recursos do meio circundante e variáveis deste (perigo, duração e natureza do 

estressor) e da avaliação feita sobre o evento estressor. 

Existem diferentes modelos que definem os tipos de estratégias de coping, a 

depender de cada autor. Por exemplo, Moos e Billings (1982) acreditam que existem 

duas dimensões: a pautada no método usado (coping ativo e coping de evitação) e; a 

pautada na resposta (coping focado no problema, na emoção e na situação). Feuerstein, 

Labbé e Kuczmierczyk (1986) ampliam o modelo anterior acrescentando uma dimensão 

pautada na natureza da resposta (coping comportamental e coping cognitivo).  Por outro 

lado Endler e Parker (1990) definem três dimensões básicas: coping orientado para a 

tarefa, para a emoção e para evitação. Roger, Javis e Najariam (1993) adicionaram a 

estas a dimensão de separação emocional dos incidentes (citados por Férnandes-

Abascal, 1997).  

Artech (2003) afirma que essas categorias supracitadas não são um consenso 

entre os pesquisadores, existindo outras categorizações, como por exemplo: Williams e 

De Lisi (2000) utilizam oito categorias de estratégias de coping (confrontativo, 

distanciamento, autocontrole, busca de apoio social, aceitação de responsabilidade, 

evitação, planejamento de solução de problema e reavaliação positiva); Berg (1989) 

propôs seis categorias diferentes (plano, busca, mudança, adaptação, molde e seleção); 

Olah (1995) utilizou a classificação de estratégias assimilativas, acomodativas e de 

evitação. Um ponto em comum entre essas últimas categorias é que todas foram usadas 

com foco em amostras juvenis.  

Por fim, Férnandes-Abascal, (1997) concluem, a partir da análise dos dados 

anteriores, que as dimensões do coping se subdividem a partir: do método empregado 

(ativo, passivo ou de evitação); da focalização (foco no problema, na emoção ou na 

situação) e; da atividade mobilizada (coping cognitivo ou comportamental).  
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O coping ativo é aquele que busca a solução da situação; o passivo define-se 

pela ausência de atitude direta frente à situação estressante, esperando apenas a 

mudança das condições. E, o coping de evitação é aquele que visa evitar ou escapar das 

situações negativas e de suas consequências. Quanto ao coping cognitivo, refere-se aos 

esforços de cognição e o comportamental são esforços formados pelos comportamentos 

manifestos.    

As estratégias focadas no problema e na emoção são categorias que fazem parte 

do modelo proposto por Lazarus e Folkman. Essas duas categorias podem coexistir ou 

alternarem frequentemente entre si. As estratégias de coping focadas na emoção 

destinam-se a melhoria ou à minimização das emoções negativas associadas ao 

problema. Em geral são utilizadas quando o sujeito avalia que nada pode modificar o 

evento estressor, nem seus danos ou ameaças (Lazarus & Folkman, 1991 citados por 

Silva, 2009). Assim, ações ou inações derivam, principalmente, de processos defensivos 

e/ou evitativos, que visam modificar a resposta emocional decorrente daquele evento 

(Silva, 2009), a fim de diminuir os sentimentos negativos (Arteche, 2003). Como 

exemplo, Folkman e Moskowitz (2004) citam: engajar-se em uma atividade de 

distração, uso de álcool e outras drogas e/ou busca de apoio emocional. 

 Já as estratégias centradas no problema são ativas e promovem uma 

aproximação com o estressor, visando à solução de problemas e ao planejamento. Estas 

estratégias referem-se a busca por soluções alternativas para o problema, atuando 

resolutivamente (Silva, 2009). Neste caso, objetivam modificar diretamente o causador 

do estresse, podendo ser dividida em estratégia interna (reestruturação cognitiva sobre o 

problema) ou externa (negociação verbal para solucionar um conflito) (Lazarus & 

Folkman, 1984). Folkman e Moskowitz (2004) citam como exemplo dessas estratégias: 
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a realização de um plano de ação para enfrentar o problema e concentrar-se no próximo 

passo. 

Para Arias e Pape (1999), as mulheres vítimas de violência que adotam mais 

estratégias centradas na emoção estão mais sujeitas a desenvolver estresse pós-

traumático. Por outro lado, aquelas que são mais assertivas apresentam maior disposição 

para reagir de forma violenta, tendendo inclusive a deixar seus parceiros/agressores em 

um período de dois anos (Lobmarm et. al., 2003). 

Apesar dessa diversidade de categorias e suas divisões, Férnandes-Abascal, 

(1997) resumem-nas em 18 subtipos de estratégias, são elas: 

1. Reavaliação positiva: é uma estratégia ativa, que objetiva recriar o significado da 

situação, ressaltando todos os aspectos positivos desta; 

2. Reação depressiva: refere-se à forma pessimista de esperar os resultados da situação; 

3. Negação: ausência de aceitação do problema; 

4. Planejamento: faz referência ao empenho para alterar a situação; 

5. Conformismo: é uma tendência a passividade e a percepção de falta de controle 

pessoal sobre as consequências do problema, tendo que aceita-las; 

6. Desconexão mental: uso de pensamentos alternativos para evitar pensar na situação 

problema ou negativa; 

7. Desenvolvimento pessoal: relativiza o problema, considerando-o como auto- 

estimulante e valorizando o aspecto positivo da aprendizagem decorrente da situação 

vivenciada; 

8. Controle emocional: mobilização de recursos para regular e ocultar os próprios 

sentimentos; 

9. Distanciamento: implica a supressão cognitiva dos efeitos emocionais provocados 

pelo problema; 
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10. Supressão de atividades de distração: foca unicamente na busca por informação 

para avaliar o problema; 

11. Restrição do enfrentamento: adia qualquer forma de enfrentamento até que consiga 

informações contundentes sobre o problema; 

12. Evitação: consistem em não fazer nada por temer que qualquer situação piore o 

problema ou por considerar que não há solução; 

13. Resolução do problema: busca encontrar uma ação direta e racional para solucionar 

o problema; 

14. Apoio Social: busca nas outras pessoas informações e conselhos sobre como 

resolver o problema; 

15. Desconexão comportamental: evitação de qualquer resposta ou solução para o 

problema; 

16. Expressão emocional: foca no modo como as outras pessoas avaliam as reações 

emocionais causadas pelos problemas; 

17. Apoio social emocional: busca nas outras pessoas apoio e compreensão da situação 

emocional desencadeada pela situação estressante; 

18. Redução de tensão: busca esquecer a situação estressante, buscando sentir-se 

melhor fumando, bebendo ou comendo. 

Apesar dessa diversidade de categorias, este trabalho enfocará as categorias 

definidas por Lazarus e Folkman (estratégias de coping focada no problema ou focada 

na emoção); na estratégia focada na busca pela religiosidade e/ou pensamento 

fantasioso e na busca por suporte social. Todas essas categorias são analisadas na Escala 

de Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP), validada para o Brasil por Seidl, 

Tróccoli e Zannon, em 2001. 
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Meneghel e colaboradores (2003) realizaram uma pesquisa na qual encontraram 

que uma das estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelas mulheres vítimas de 

violência era o apoio do grupo familiar, em especial das outras mulheres. Apontou ainda 

que estratégias como abstinência sexual, recusa de favores sexuais, separação e 

reconstituição da família também são muito utilizadas. Na mesma linha Lettiere e 

Nakano (2011), em uma pesquisa realizada com mulheres vítimas que se dirigiram ao 

Instituto Médico Legal, identificaram que quando estas mulheres se propõem a romper 

com o silêncio diante da violência é, em geral, recorrendo ao seu meio social mais 

próximo (família e amigos). Apontam ainda que quando a família não consegue ou não 

está disposta a ajudar na resolução do conflito, recorrem à religião como estratégia de 

enfrentamento.  

Lobmarm et. al. (2003) afirmam que muitas mulheres vítimas utilizam como 

uma estratégia (centrada na emoção) evitar refletir sobre o problema. Ademais, evitam 

assuntos, situações e comportamentos que, para elas, possam ser desencadeadores de 

outra situação violenta.  

Galdoni-Costa (2010) relata que, especialmente quando a separação não é uma 

opção, as principais estratégias de enfrentamento adotadas são: ação direta, 

autocontrole, distração, reavaliação positiva sobre si e sobre o relacionamento, definição 

de limites, planos de vida e busca por redes de apoio social. Quanto à eficácia dessas e 

outras estratégias é preciso considerar a duração do evento estressor, a situação 

problema e o efeito da estratégia em longo prazo. A estratégia de enfrentamento quando 

é direta prediz positivamente a satisfação com a vida e os afetos positivos e, quando é 

uma estratégia de esquiva prediz negativamente os afetos positivos e, positivamente os 

negativos (Guedea et. al, 2006).  
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Existem diferentes formas de mensuração do coping e de suas estratégias, a 

forma mais comumente utilizada era o checklist de pensamentos e comportamentos 

usados para administrar os eventos estressantes. Assim, os entrevistados lembravam-se 

da situação e respondiam “sim ou não” ou em uma escala Likert. Entre estes checklist’s, 

de acordo com Folkman e Moskowitz (2004) estavam: Ways of coping, de Folkman e 

Lazarus (1980) - Vitalino et. al. realizou uma releitura da escala anterior, em 1985; 

COPE Inventory, de Carver et. al.; Coping Response’s Inventory, de Moos; Coping 

Strategy Indicator, de Amirkhan e; Coping Inventory for Stressful Situations, de Endler 

e Parker. 

No Brasil, algumas adaptações de instrumentos foram feitas. O inventário de 

Lazarus e Folkman, por exemplo, foi validado e adaptado por Savoia, em 1996 e passou 

a ser chamado de Inventário de Estratégias de coping; A readaptação de Vitalino et. al. 

foi adaptada para o português por Gimenez e Queiroz, em 1997, sendo denominada de 

Escala de Modos de Enfrentamento de problema. Entretanto, apenas em 2001 foi 

efetivamente validada para o Brasil, por Seidl, Troccóli e Zannon (Fontes & Guimarães, 

2004).    

Assim, com o uso desta última escala serão avaliadas as estratégias de 

enfrentamento ao problema da violência adotados pelas mulheres vítimas. A literatura 

diz que para encarar esta questão as mulheres utilizam estratégias de coping que 

relacionam processos intrapsíquicos e sociais como o apoio familiar e institucional 

(Lettiere & Nakano, 2011). Observa-se que os recursos institucionais (Delegacia da 

Mulher, instituições de atendimento psicológico, casa abrigo) são fundamentais 

enquanto estratégias de coping. Além desses as políticas públicas e a legislação 

específica (Lei Maria da Penha) também têm papel fundamental como estratégia de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Uma importante estratégia de 



73 

 

enfrentamento, adotada no Brasil, à violência doméstica contra a mulher é a Lei Maria 

da Penha. 

    

2.1.1 Lei Maria da Penha: Uma proposta de enfrentamento 

 

Maria da Penha Fernandes, farmacêutica cearense vítima de violência doméstica 

por quase 20 anos, empresta seu nome a esta lei, como um sinal de respeito e 

homenagem por sua brava luta contra a impunidade e a omissão do governo brasileiro 

nos casos de violência contra a mulher. O agressor, seu marido colombiano professor 

universitário, Heredia Viveiros, tentou assassiná-la por duas vezes. Na primeira 

tentativa, em 1983, ele deixou-a paralítica após desferir um tiro nas suas costas 

enquanto ela dormia. Duas semanas depois, em outra tentativa seu marido tentou 

eletrocutá-la durante o banho. Apesar dessas graves situações ele não foi devidamente 

punido.  

Em 1994, Maria da Penha relatou toda a sua história em um livro intitulado 

“Sobrevivi...posso contar” e, em 1998 este livro serviu de instrumento para que ela 

denunciasse o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (OEA). Após tal denúncia o Brasil foi condenado, em 2001, 

por negligência, omissão e pela tolerância com que eram tratados os casos de violência 

contra a mulher, sendo orientado a atender a algumas recomendações: finalização do 

processamento penal do responsável pela agressão (só então, em outubro de 2002, o 

marido de Maria da Penha foi condenado); proceder à investigação para averiguar 

responsabilidades, irregularidades e atrasos injustificados, tomando medidas 

administrativas, legislativas e judiciárias cabíveis; reparação simbólica e material à 
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vítima, por parte do Estado e; adoção de políticas públicas, com objetivo de prevenção, 

punição e erradicação da violência contra a mulher (SEPM, 2012).  

Ademais, ao Brasil foram recomendadas mudanças na legislação e assim, um 

grupo de organizações não governamentais (ONG) 
18

 elaborou uma proposta que foi 

discutida e reformulada por um grupo interministerial, coordenado pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM). Após audiências públicas e participação 

de entidades da sociedade civil, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade no 

Congresso Nacional (SEPM, 2012).  

Em 07 de agosto de 2006 a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) foi sancionada 

pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, entrando em vigor no mês seguinte. Em 

fevereiro de 2012 o Supremo Tribunal Federal determinou que o agressor fosse 

processado criminalmente, independente da autorização da vítima. De acordo com a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com esta lei, o estado brasileiro 

reconhece a situação de fragilidade e perigo em que a vítima de violência se encontra e 

responsabiliza-se por prevenir a violência, proteger e ajudar na reconstrução da vida das 

vítimas, além de punir o agressor. 

Quanto à prevenção, primeiramente, a lei prevê ações articuladas entre: União, 

Estados, Municípios, Distrito Federal e órgãos não governamentais e; Poder Judiciário 

(PJ), Ministério Público (MP), Defensoria Pública (DP) e os setores de segurança, 

assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Prevê, também, realização de 

estudos e pesquisas, com a finalidade de sistematização dos dados; implementação de 

atendimento especializado para as mulheres e capacitação permanente para aqueles que 

as atendem; realização de campanhas socioeducativas sobre a temática e; destaque nos 

                                                           
18

 As ONGs responsáveis pela discussão e elaboração da primeira proposta da Lei Maria da Penha foram: 

ADVOCACY, AGENDE, CEPIA, CFEMEA, CLADEM/IPÊ e THEMIS). 
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currículos escolares em geral para conteúdos relativos ao gênero, raça/etnia, direitos 

humanos e violência doméstica (Brasil, 2006). 

A Lei Maria da Penha, em seu capítulo II, versa sobre a assistência à vítima, 

definindo que essa será realizada de forma articulada entre os diversos órgãos já citados 

e serão garantidos cuidados especializados quando vítima de violência sexual. Além 

disso, com a finalidade de preservar sua integridade física e psicológica, será garantido 

à mulher servidora pública o direito prioritário à remoção e a manutenção do vínculo 

trabalhista, por até seis meses, quando da necessidade de afastamento do local de 

trabalho.  

No que tange a proteção, a autoridade policial deverá garantir proteção, 

comunicando imediatamente o MP e o PJ, quando necessário; encaminhar a agredida 

aos serviços de saúde; fornecer transporte para a mulher e seus dependentes para local 

seguro; acompanhá-la, se necessário, para a retirada dos pertences do local da violência 

e; informá-la sobre os seus direitos e sobre os serviços existentes.  

Ademais, a L 11340 estabelece as Medidas Protetivas de Urgência, que serão 

aplicadas isolada ou cumulativamente. As que incidem sobre o agressor são: suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas; afastamento do lar, domicílio, ou local de 

convivência com a vítima; proibição de aproximar-se e/ou de contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas; proibição de frequentar determinados lugares; restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes e; prestação de alimentos. As medidas que 

incidem sobre a vítima são: recondução da mulher e seus dependentes ao domicílio após 

saída do agressor; afastamento da vítima do lar, sem prejuízos legais; separação de 

corpos; restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor; proibição 

temporária dos atos de compra, venda e locação de propriedades comuns, exceto com 

autorização judicial e; suspensão de procurações conferidas ao agressor (Brasil, 2006). 
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Após esta lei, só é permitido que a mulher retire a denúncia perante o juiz, em 

audiência com tal finalidade. É proibida a aplicação de penas de cesta básica ou de 

prestação pecuniárias ou a substituição da pena por multa. A vítima não pode mais 

entregar a intimação ou notificação ao agressor, além de ter o direito de ser notificada 

sobre os atos processuais. Essas e outras mudanças, vistas abaixo (tabela 2), são 

fundamentais para a prevenção e erradicação da violência, mesmo que a pequenos 

passos. 

Tabela 2: O que mudou após a implantação da Lei Maria da Penha. 

LEI MARIA DA PENHA: O que mudou com a sua efetivação? 

ANTES DEPOIS 

Não existia lei específica sobre a violência 

doméstica 

Tipifica e define a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, estabelecendo as suas formas (física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral). 

 

Não tratava das relações entre pessoas do 

mesmo sexo. 

 

Determina que a violência doméstica contra a mulher 

independe de orientação sexual. 

Nos casos de violência, aplicava-se a lei 

9.099/95, que criou os Juizados Especiais 

Criminais, onde só se julgam crimes de "menor 

potencial ofensivo" (pena máxima de dois anos). 

 

Retira desses Juizados a competência para julgar os 

crimes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Não sendo mais esta violência considerada 

um crime de menor potencial ofensivo. 

Esses juizados só tratavam do crime de 

violência. Para a mulher resolver as questões 

familiares e cíveis (separação, pensão, guarda de 

filhos) era obrigada a abrir outro processo na 

vara de família. 

 

Sugere-se a criação de Juizados Especializados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com 

competência cível e criminal, abrangendo todas as 

questões em um único lugar. 

Permite a aplicação de penas pecuniárias, como 

cestas básicas e multas. 

 

Proíbe a aplicação destas penas. 

A autoridade policial fazia um resumo dos fatos 

e registrava num termo padrão (igual para todos 

os casos). 

 

Prevê os devidos procedimentos da autoridade 

policial, no que se refere às mulheres vítimas. 

A mulher podia desistir da denúncia na 

delegacia. 

 

A mulher só pode renunciar perante o Juiz, em 

audiência. 

A mulher era responsável, muitas vezes, por 

entregar a intimação para que o agressor 

comparecesse às audiências. 

Proíbe que a mulher entregue a intimação/notificação 

ao agressor. 

Não era prevista decretação, pelo Juiz, de prisão 

preventiva, nem flagrante, do agressor. 

 

Possibilita a prisão em flagrante e a prisão preventiva 

do agressor, a depender dos riscos que este ofereça. 

A mulher vítima de violência doméstica e 

familiar nem sempre era informada quanto ao 

andamento do seu processo. 

A mulher é notificada dos atos processuais, 

especialmente quanto ao ingresso e a saída do 

agressor da penitenciária.  

Muitas vezes, a vítima comparecia às audiências 

sem advogado ou defensor público. 

A vítima deve estar sempre acompanha por advogado 

ou defensor público, em todos os atos processuais. 
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A violência doméstica e familiar contra a mulher 

não era considerada agravante de pena (art. 61 

do Código Penal). 

 

Esse tipo de violência passa a ser prevista, no Código 

Penal, como agravante de pena. 

A pena para esse tipo de violência doméstica e 

familiar era de seis meses a um ano. 

A pena mínima é reduzida para três meses e a máxima 

aumentada para três anos, acrescentando-se mais 1/3 

no caso de vítima portadora de deficiência. 

Não era previsto o comparecimento do agressor 

a programas de recuperação e reeducação (Lei 

de Execuções Penais). 

 

Permite ao Juiz determinar o comparecimento 

obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação. 

O agressor podia continuar frequentando os 

mesmos lugares que a vítima frequentava. 

Tampouco era proibido de manter qualquer 

forma de contato com a agredida. 

O Juiz pode fixar o limite mínimo de distância entre o 

agressor e a vítima, seus familiares e testemunhas, 

podendo também proibir qualquer tipo de contato 

com a agredida, seus familiares e testemunhas.  

Fonte: Observatório Lei Maria da Penha (http://www.observe.ufba.br/lei_aspectos) 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, Sergipe é o único estado 

brasileiro que não implantou, ainda, o Juizado Especial de Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher. Entretanto, vem cumprindo as determinações da lei, através 

dos órgãos que compõem a Rede de Atendimento à Mulher vítima de Violência, como: 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, Casa Abrigo Professora Núbia 

Marques, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Centro de Referência da 

Mulher Professora Neuzice Barreto, Atendimento à Vítima de Violência Sexual – 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Casa Abrigo Professora Núbia Marques, 

Centros de Referência Especializada da Assistência Social (Em Aracaju, o CREAS São 

João de Deus), Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Coordenadoria da 

Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, entre outros. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

 Investigar o efeito da variável interveniente estratégias de coping sobre a relação 

entre violência doméstica contra as mulheres nas relações íntimas de afeto e o bem-estar 

subjetivo das mulheres vítimas.  

 

1.2 Específicos 

 Identificar o perfil sóciodemográfico das mulheres (vítimas ou não); 

 Descrever os principais tipos de violência sofrida; 

 Analisar quantitativamente os índices e tipos da violência doméstica em 

mulheres de diferentes classes sociais, níveis de escolaridade e idade; 

 Descrever os índices de bem-estar subjetivo encontrado entre as mulheres 

vítimas, comparando-os com as mulheres não vítimas; 

 Analisar se as estratégias de coping adotadas pelas mulheres vítimas de 

violência interferem nos índices de bem-estar subjetivo apresentados; 

 

2.  HIPÓTESES DE TRABALHO 

1. Associação negativa entre ser vítima da Violência Doméstica nas Relações 

Íntimas de Afeto e bem-estar subjetivo; 

2. Associação negativa entre ser vítima da Violência Doméstica nas Relações 

Íntimas de Afeto e os modos de enfrentamento; 
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3. Existência de diferença significativa entre a vivência da violência doméstica 

para as mulheres (vítimas e não vítimas) de diferentes idades, níveis 

educacionais e religiosidade. 

4. Diferença significativa nos índices de bem-estar subjetivo para mulheres 

(vítimas e não vítimas) de diferentes idades, níveis educacionais e religiosidade. 

5. Acredita-se que o coping, enquanto variável interveniente, funcionará como 

mediador da relação entre violência doméstica e bem-estar subjetivo. 

 

 

3. METÓDO 

 

3.1 Tipo de pesquisa e amostragem 

A presente pesquisa tem caráter quantitativo (escalas) e qualitativo (questionário 

rastreador), visando explicar a relação das variáveis independentes sociodemográficas 

(sexo, idade, escolaridade, renda) e psicológicas (Violência doméstica contra as 

mulheres nas relações íntimas de afeto) com as variáveis dependentes (bem-estar 

subjetivo e estratégias de coping). O estudo ocorreu em alguns municípios do estado de 

Sergipe (Aracaju, Itabaiana, São Domingos), entre os meses de setembro de 2012 e 

fevereiro de 2013, com delineamento transversal do tipo survey. 

A coleta de dados foi não probabilística e seguiu o critério da conveniência, 

realizada em instituições com grande frequência de mulheres, como: Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Delegacia de Atendimento a Grupos 

Vulneráveis (DAGV), creches e, universidades, na cidade de Aracaju (SE).  
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3.2 Participantes: 

A meta inicial foi de 470 participantes (mulheres vítimas e não vítimas de 

Violência Doméstica nas Relações Íntimas de Afeto), atendendo ao critério de no 

mínimo dez observações por item para a maior escala utilizada (47 itens = 470 

indivíduos). Mesmo verificando que todos os instrumentos utilizados neste trabalho 

foram validados no Brasil, é necessário respeitar tal critério a fim de que a validade seja 

garantida nesta realidade amostral. Além disso, acrescentou-se a este plano inicial mais 

10% de observações, para suprir possíveis omissões e perdas. No fim, foi contabilizado 

um total de 486 participantes. Parte dessa amostra é composta por um grupo de 

mulheres não vítimas (246), com a finalidade de realizar uma análise comparativa do 

bem-estar subjetivo com o grupo de mulheres vítimas (240).  

Os instrumentos com omissões totais nas escalas e com erros de preenchimento 

(marcar apenas um item em todas as escalas, rasurar diversas questões por assinalar 

mais que uma resposta por item, etc.) foram eliminados. As demais omissões que houve 

foram abaixo de 5% do total do banco de dados sendo, portanto, substituídas pela média 

aritmética da variável ou pela moda.  

 

3.3 Instrumentos:  

Incialmente foram definidos os instrumentos necessários para a investigação e, 

posteriormente, realizado um estudo piloto com mulheres que acessavam os serviços de 

um CRAS, na cidade de Aracaju. Participaram da pesquisa 20 mulheres, com grau de 

instrução variando entre sem escolaridade e nível superior completo, para atestar que 

independente do grau de instrução seria possível a plena participação na pesquisa. 

Na aplicação foi solicitado que as mulheres ressaltassem com uma marcação as 

palavras desconhecidas ou frases confusas, bem como, relatassem possíveis dúvidas e, 
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os momentos nos quais se tornava cansativo o processo de resposta. De modo geral, o 

instrumento mostrou-se compreensível, sendo as dúvidas pontuais e passíveis de 

esclarecimento durante a própria aplicação, já que o pesquisador permaneceu todo o 

tempo junto à entrevistada. 

Antes do início da aplicação cada participante assinou o termo de consentimento 

livre e esclarecido (APÊNDICE A). Além disso, o trabalho seguiu todas as demais 

normas éticas.  

 O instrumento de medida foi dividido em três partes: a primeira, destinada a 

colher informações sobre as variáveis sócio demográficas; a segunda parte, destinada a 

analisar a Violência doméstica contra a mulher nas Relações Íntimas de Afeto através 

do questionário rastreador (11 questões abertas) (APÊNDICE B) e da escala World 

Health Organization Violence Against Women (WHO VAW), da OMS (2000) e; a 

terceira parte analisou as dimensões do bem-estar subjetivo, através da Escala de Bem-

estar Subjetivo (EBES) e, pela Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas 

(EMEP), propondo-se a analisar as estratégias de coping adotadas. A seguir é realizada 

a descrição de cada uma dessas escalas: 

Para medir a dimensão da violência doméstica contra a mulher foi utilizada a 

escala World Health Organization Violence Against Women (ANEXO B) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) e validada para o Brasil no ano 2010, por 

Schraiber et al. A versão brasileira consta com 13 itens divididos entre: violência 

psicológica (3 itens), física (7itens) e sexual (3 itens). Esses itens associados visam 

identificar se a mulher já foi vítima de violência, discriminando qual o tipo e qual a 

incidência (uma, poucas ou muitas vezes), além da proximidade temporal do fato (‘Isto 

aconteceu nestes 12 meses de sua vida?’). Quanto às propiedades psicométricas, ele 



82 

 

apresenta alta consistência interna e capacidade de discriminar as formas de violência 

física, sexual e psicológica. (Schraiber et al, 2010). 

Para medir o bem-estar subjetivo será utilizada a Escala de Bem-estar Subjetivo 

(EBES), proposta por Albuquerque e Tróccoli, em 2004(ANEXO C). Está dividida em 

duas subescalas: a primeira composta por 47 itens, que representam os sentimentos e 

emoções (afetos positivos e negativos), avaliando a dimensão afeto do BES. As 

respostas são assinaladas em escala Likert, variando de 1 a 5 (1- nem um pouco, 2- um 

pouco, 3- moderadamente, 4- bastante e 5 - extremamente); a segunda subescala é 

composta por 15 sentenças que medem a dimensão satisfação com a vida. Apresenta as 

respostas em 5 pontos (escala Likert) variando entre ‘Concordo totalmente’ e ‘Discordo 

totalmente’.  

 Para análise do enfrentamento foi utilizada a Escala de Modos de 

Enfrentamento de Problemas (EMEP), validada para o Brasil por Seidl, Tróccoli e 

Zannon, em 2001 (ANEXO D). É composta por 45 itens, que englobam pensamentos e 

ações utilizados para enfrentar um evento estressante específico. Estão divididos em 

quatro modos de enfrentamento (fatores): estratégias focalizadas no problema (18 itens), 

estratégias focalizadas na emoção (15 itens), busca pela religiosidade e/ou pensamento 

fantasioso (7 itens) e busca por suporte social (5 itens). As respostas são assinaladas em 

uma escala Likert, de cinco pontos (1- Nunca faço isso, 2- Faço isso um pouco, 3- Faço 

isso às vezes, 4- Faço isso muito e, 5- Faço isso sempre). Os resultados são obtidos 

através de média simples entre as respostas aos itens pertinentes a cada fator. 

 

3.4 Aspectos éticos 

Seguindo os critérios do Conselho Nacional de Saúde, estabelecidos na 

resolução nº 196/10/1996, que regulamenta os direitos e deveres que dizem respeito à 
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comunidade científica, aos sujeitos das pesquisas e ao Estado, o presente trabalho foi 

submetido e aprovado pela comissão de ética e pesquisa do programa de pós-graduação 

em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe, com o número do parecer 

119.490, de 05 de outubro de 2012 (ANEXO A). 

Quanto às questões éticas específicas ao processo de aplicação direcionado aos 

participantes, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), no qual os indivíduos foram informados sobre seus direitos e o 

objetivo do estudo, destacando-se aspectos como o anonimato e a livre participação. 

Para oficializar o consentimento da participação na pesquisa autorizaram-na, através da 

assinatura do TCLE e, só então foi executada a coleta dos dados. 

 

3.5 Procedimentos 

Procedeu-se a coleta da seguinte forma: três entrevistadoras treinadas, além da 

pesquisadora, dirigiram-se aos órgãos já mencionados (CRAS, Delegacia da mulher, 

universidades, creches) e nas salas de espera destes serviços, geralmente durante o turno 

da manhã, realizaram-se as entrevistas. 

Estabeleceu-se previamente a divisão da quantidade de mulheres vítimas e não 

vítimas participantes por entrevistadora, visando ao equilíbrio da distribuição em 

relação aos grupos comparativos. Na maioria das vezes, os questionários foram auto-

aplicados na presença da entrevistadora e para alguns participantes foi requerida a 

aplicação por parte da entrevistadora, que lia as perguntas e os sujeitos de pesquisa 

apontavam as respostas. 
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3.6 Análise de dados   

Será realizada análise de conteúdo para os dados qualitativos (provenientes do 

questionário rastreador) e os dados quantitativos serão armazenados e analisados através 

de programa estatístico para as Ciências Sociais (SPSS- Statistical Package for the 

Social Sciences), versão para Windows e também o programa estatístico Mplus. Por 

meio desse programa, serão efetuadas as análises dos dados em dois passos: em 

primeiro lugar as análises descritivas, a fim de caracterizar o grupo da pesquisa e 

possibilitar a comparação dos grupos de mulheres vítimas e não vítimas. Em seguida, 

serão realizadas análises fatoriais para reduzir o número de itens dos questionários a 

fatores, avaliando assim o nível de confiabilidade desses fatores através do Alfa de 

Cronbach e verificando se os mesmos fatores da validação original surgem. Também 

serão feitas análises distintas de variância e correlações para a verificação ou refutação 

das hipóteses da pesquisa. Finalmente, para analisar a associação entre as variáveis, 

serão realizadas as análises de regressão múltipla.  

As análises estatísticas foram conduzidas através do programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, para windows. Na representação 

gráfica dos dados utilizaram-se figuras e tabelas. Fez-se ainda a distribuição de 

frequência para variáveis categóricas (sexo, raça, religião, escolaridade e situação 

laboral, percepção de ser vítima), além da média e desvio-padrão para as variáveis 

contínuas (idade, renda, religiosidade), comparando os resultados entre os dois grupos 

(vítimas e não-vítimas). 

Inicialmente, os dados foram submetidos à análise exploratória adequando-os, 

quando necessário, aos pressupostos da análise multivariada (normalidade, linearidade, 

homocedasticidade). Para isso, foi realizada análise dos gráficos de probabilidade e de 
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dispersão, histogramas e indicadores de assimetria e curtose. Posteriormente, fora 

realizada Análise Fatorial Exploratória. 

A realização da Análise Fatorial Exploratória (AFE) teve por objetivo avaliar a 

estrutura das escalas, analisando se o que foi medido condiz com o modelo teórico que 

se pretende medir. Para isso, foram utilizados como base os estudos de validação 

nacionais de todas as escalas utilizadas.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos através do instrumento de 

pesquisa aplicado em 486 mulheres participantes deste estudo. Inicialmente, serão 

apresentados os resultados advindos do questionário sóciodemográfico relativos ao 

perfil da amostra. Em seguida, os dados concernentes ao questionário de rastreamento 

da violência, que explanará o índice e os tipos de violência sofrida. A terceira parte da 

explanação remete aos resultados das escalas de violência; de bem-estar subjetivo e; de 

coping, referentes aos escores dos grupos de mulheres vítimas e não vítimas de 

violência, correlacionando esses resultados. 

 

1 ANÁLISES FATORIAIS 

 

1.1 Análise Fatorial da Escala WHO VAW  

A escala, de acordo com os resultados evidenciados por Schraiber et. al (2010), 

responsáveis pela validação para o Brasil, apresenta alta consistência interna, sendo 

capaz de discriminar diferentes tipos de violência. Além de possuir alta consistência 

interna, possui alta confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,88 para São Paulo e 0,89 para 

Pernambuco) e mostrou-se adequada para utilização em pesquisas sobre a violência 

contra a mulher cometida por parceiros íntimos. 

No estudo de Schraiber et. al. (2010), a análise fatorial exploratória foi realizada 

para sujeitos de pesquisa de São Paulo e de Pernambuco com dados bastante 

semelhantes. No estudo realizado por estes autores foi utilizada a rotação Varimax, com 
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o método de extração por componentes principais e o estabelecimento de três fatores 

(violência física, psicológica e sexual), apresentando variância total explicada de 60,9% 

e 63,5% para cada amostra utilizada. 

No presente estudo, em um primeiro momento os itens da escala foram 

submetidos à análise fatorial exploratória com rotação geomim, específica para dados 

dicotômicas, através do programa estatístico Mplus. Calcularam-se as médias e as 

correlações entre os 13 itens da escala, sem pré-definir a quantidades de fatores. 

Ressalta-se que esta análise foi feita apenas com a amostra das mulheres vítimas. 

  A adequação da amostra foi avaliada a partir da medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartelett. Os 

indicadores foram muito satisfatórios para a amostra total pesquisada, confirmando a 

intercorrelação significativa entre os valores: [KMO= 0,8475 e teste de especificidade 

de Bartlett ᵡ
²
 (78) 1128,834, p<0,001]. Deste modo, aponta-se que a escala é uma matriz 

fatorável.  

Posteriormente, para a identificação do número de fatores, foi realizada a análise 

do eingenvalue e do gráfico Scree Plot abaixo. De acordo com estes notou-se que os 

itens, assim como observado por Schraiber et. al., dividiram-se em dois fatores. 

Ressalta-se que dois itens (1 e 2) não obtiveram cargas fatoriais suficientes para 

agruparem-se a nenhum dos fatores. O primeiro fator apresentou 37,67% de variância 

total explicada e o segundo fator 19,23%.   

. 

 

 

 

Gráfico 1 
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O fator 1 agrupou os itens referentes à violência sexual e o fator 2 referiu-se à 

violência física e psicológica, conforme tabela 3.  

 
Tabela 3: Análise fatorial da Escala Who Vaw 

Respostas afirmativas Fator 

1 

Fator 

2 

Forçou-a fisicamente a manter relações sexuais quando você não queria? 0.981  

Forçou-a a uma prática sexual degradante ou humilhante? 0.940  

Você teve relação sexual porque estava com medo do que ele pudesse fazer? 0.896  

 

Deu-lhe um tapa ou jogou algo em você que poderia machucá-la? 

  

0.909 

Deu-lhe um chute, arrastou ou surrou você?  0.887 

Empurrou-a ou deu-lhe um tranco/chacoalhão?  0.858 

Machucou-a com um murro ou algum objeto?  0.779 

Ameaçou machucá-la ou alguém de quem você gosta?  0.765 

Ameaçou usar ou realmente usou arma de fogo, faca ou outro tipo de arma contra 

você? 

 0.644 

Fez coisas para assustá-la ou intimidá-la de propósito?  0.621 

Estrangulou ou queimou você de propósito?  0.381 

 

Posteriormente foi realizada a análise de confiabilidade (consistência interna) 

dos fatores. No fator 1 encontrou-se o alfa de Cronbach de 0,83, no fator 2 o alfa 

encontrado foi de 0,91. Assim, a partir dos resultados obtidos conclui-se que esta 

medida de violência contra a mulher apresenta parâmetros psicométricos satisfatórios 

representando adequadamente o construto em questão.    

 

2 Análise Fatorial da Escala Modos de Enfrentamento de problemas. 

 

A escala, de acordo com os resultados evidenciados por Seidl et. al (2001), 

responsáveis pela validação para o Brasil, apresenta alta consistência interna (alfa de 

Cronbach variando de 0,7 a 0,84, nos quatro fatores) , sendo capaz de discriminar as 

diferentes estratégias adotadas independente do tipo de estressor ou da situação que 

estaria desencadeando as estratégias de enfrentamento. 

No estudo de Seidl et. al. (2010), a análise fatorial exploratória foi realizada com 

409 sujeitos de pesquisa, utilizando a rotação Varimax, com estabelecimento de quatro 
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fatores (focalização no problema; focalização na emoção; práticas 

religiosas/pensamentos fantasiosos e; busca de suporte social). Estes fatores em 

conjunto apresentaram variância total explicada de 25,7%. 

Do mesmo modo, procedeu-se para essa amostra. Em um primeiro momento os 

itens da escala foram submetidos à análise fatorial exploratória com extração dos 

componentes principais e rotação oblimin. Calcularam-se as médias e as correlações 

entre os 45 itens da escala, sem pré-definir a quantidades de fatores. 

 A adequação da amostra foi avaliada a partir da medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartelett. Os 

indicadores foram muito satisfatórios para amostra total pesquisada, confirmando a 

intercorrelação significativa entre os valores: [KMO= 0,868 e teste de esfericidade de 

Bartlett ᵡ
²
 (990) 6129,414, p<0,001]. Assim, considera-se a escala uma matriz fatorável. 

Para identificação do número de fatores, foi realizada a análise do eingenvalue e 

do gráfico Scree Plot abaixo. Observou-se que os itens dividiram-se em quatro fatores, 

assim como ocorreu durante a validação realizada por Seidl et. al. (2001). Estes juntos 

apresentaram variância total explicada de 29,5798%. Esse resultado, entretanto, é 

bastante coerente com os obtidos na validação da versão brasileira da Escala Modos de 

Enfrentamento de Problemas. No presente estudo foram excluídos apenas quatro itens 

(37, 38, 21, 11), por não apresentar carga fatorial significativa para nenhum fator.  

                         

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Do mesmo modo como encontrado por Seidl et. al. (2001) pode-se identificar o 

enfrentamento com foco no problema, foco na emoção, busca por suporte social e foco 

na religião. Entretanto, a distribuição dos fatores não ocorreu da mesma forma. O fator 

1  (itens 40, 33, 39, 15, 36, 3, 17, 14, 42, 10, 1, 32, 45, 16, 30, 24, 28) agrupou os itens 

referentes a estratégias focalizadas no problema e pensamento positivo; o fator 2 (itens 

35, 22, 6, 25, 44, 27, 41, 2, 41, 12, 18, 23, 26) referente a estratégias focalizadas na 

emoção; o fator 3 (itens 9, 7, 31, 43, 4, 19) concebe estratégias voltadas à busca por 

suporte social e o fator 4 (itens 29, 13, 20, 5, 34, 8) referiu-se a estratégias focadas em 

pensamentos religiosos. 
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Tabela 4: Análise Fatorial EMEP 

Respostas afirmativas 
Fator 

1 

Fator  

2 

Fator  

3 

Fator 

4 

Eu sei o que deve ser feito e estou aumentando meus esforços para 

ser bem sucedido. 
,600    

Eu digo a mim mesma o quanto já consegui. ,596    

Mudo alguma coisa para que as coisas acabem dando certo. ,573    

Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela. ,573    

Tento ser uma pessoa mais forte e otimista. ,564    

Encaro a situação por etapas, fazendo uma coisa de cada vez. ,540    

Eu me concentro em alguma coisa boa que pode vir desta situação. ,497    

Eu me concentro nas coisas boas da minha vida. ,495    

Encontro diferentes soluções para o meu problema. ,483    

Estou mudando e me tornando uma pessoa mais experiente. ,482    

Eu fiz um plano de ação para resolver o meu problema e estou 

cumprindo. 
,476    

Eu insisto e luto pelo que eu quero. ,475    

Eu levo em conta o lado positivo das coisas. ,460    

Eu tento não agir tão precipitadamente ou seguir minha primeira 

ideia. 
,430    

Eu tento não fechar portas atrás de mim. Tento deixar em abertas 

várias saídas para o problema. 
,413    

Eu tento evitar que os meus sentimentos atrapalhem em outras coisas 

na minha vida. 
,379    

Eu fico me lembrando que as coisas poderiam ser piores. ,379    

 

Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto 
 

 

,598 
  

Eu me sinto mal por não ter podido evitar o problema.  ,577   

Eu desejaria poder mudar o que aconteceu comigo.  ,567   

Eu sonho ou imagino um tempo melhor do que aquele em que estou.  ,555   

Eu me culpo.  ,463   

Eu brigo comigo mesmo; eu fico falando comigo mesmo o que devo 

fazer. 
 ,415   

Eu imagino e tenho desejos sobre como as coisas poderiam 

acontecer. 
 ,412   

Eu percebo que eu mesma trouxe o problema para mim.  ,389   

Espero que um milagre aconteça.  ,383   

Eu acho que as pessoas foram injustas comigo.  ,373   

Eu me apego à minha fé para superar essa situação.  ,369   

 Tento esquecer o problema todo.  ,350   

 

 

Converso com alguém sobre como estou me sentindo. 

 
 

 

 

,832 
 

Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu respeite.   ,740  

Converso com alguém que possa fazer alguma coisa para resolver 

meu problema. 
  ,508  

Converso com alguém para obter informações sobre a situação.   ,403  

Eu tento guardar meus sentimentos para mim mesma.   -,315  

Aceito a simpatia e a compreensão de alguém.   ,308  

 

 

Eu culpo os outros. 

Desconto em outras pessoas. 

Demonstro raiva para as pessoas que causaram o problema. 

Procuro um culpado para a situação. 

Procuro me afastar das pessoas em geral. 

Eu rezo/oro. 

   

 

 

,648 

   ,560 

   ,413 

   ,409 

   ,328 

   -,313 
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Quanto à confiabilidade, foi realizada a análise de confiabilidade dos fatores, 

checados através do alfa de Cronbach. No fator 1 encontrou-se o alfa de 0,78; no fator 

2, o alfa encontrado  foi de 0,86; no fator 3 de 0,73 e; no fator 4 o alfa foi de 0,59. Deste 

modo, observa-se que os três primeiros fatores apresentaram consistência interna 

elevada, entretanto o valor do alfa do último fator é crítico (média confiabilidade).  

Estes resultados indicam que a Escala Modos de Enfrentamento de Problemas 

apresenta fidedignidade para essa amostra, tendo em vista que se propõe a avaliar as 

diferentes estratégias de enfrentamento decorrentes de diferentes situações problemas e 

para populações com diferentes condições sociodemográficas. A partir dos resultados 

obtidos conclui-se que esta medida de estratégias de enfrentamento apresenta bons 

parâmetros psicométricos e, considerando todos os valores de confiabilidade, são 

passíveis de representar adequadamente o construto em questão.   

 

 

1.3 Análise Fatorial da Escala de Bem-estar Subjetivo. 

 

A escala, de acordo com os resultados evidenciados por Albuquerque e Troccóli 

(2004), responsáveis pela validação para o Brasil, apresenta alta consistência interna 

(alfa de cronbach= 0,86), sendo capaz de discriminar os afetos positivos e negativos e a 

satisfação e insatisfação com a vida. No estudo destes autores, a análise fatorial 

exploratória foi realizada com 795 sujeitos, utilizando a extração dos eixos principais e 

rotação Oblimin, com estabelecimento de três fatores (afeto positivo, afeto negativo, 

satisfação versus insatisfação com a vida). Estes apresentaram variância total explicada 

de 32,9%. 

Do mesmo modo, procederam-se análises fatoriais para essa escala com a 

amostra dessa pesquisa, diferenciando-se da supracitada, pois foi dividida em duas 
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subescalas (afetos positivos e negativos; satisfação e insatisfação com a vida). Em um 

primeiro momento os itens da escala foram submetidos à análise fatorial exploratória 

com extração dos componentes principais, com rotação oblimin, analisando as médias e 

as correlações entre os 47 itens da subescala 1 (afetos positivos e negativos). 

 A adequação da amostra foi avaliada a partir da medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartelett. Os 

indicadores foram muito satisfatórios para amostra total pesquisada, confirmando a 

intercorrelação significativa entre os valores: [KMO= 0,936 e teste de esfericidade de 

Bartlett ᵡ
²
 (1081) 9897,479, p<0,001]. Assim, pode ser considerada uma matriz de dados 

fatorável. 

Para identificação do número de fatores, foi realizada a análise do eingenvalue e 

do gráfico Scree Plot abaixo. Observou-se que o screeplot apontou a possível existência 

de três fatores, estes juntos apresentaram variância total explicada de 54,07%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores agruparam-se, principalmente em afetos positivos (fator 1) e afetos 

negativos (fator 2). Além desses, existiu o fator 3 que agrupou apenas dois itens 

(agitada e indecisa), acredita-se que esse último agrupamento decorre de uma certa 

Gráfico 3 
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dificuldade em definir-se como indecisa ou agitada. Ressalta-se, deste modo, que o fator 

três pode ser unido ao fator 1 por também se referir a afetos negativos. 

 
Tabela 5: Análise fatorial exploratória Escala Afetos positivos x negativos 

Respostas afirmativas Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Angustiada ,842   

Deprimida ,839   

Abatida ,831   

Desanimada ,816   

Triste ,815   

Amedrontada ,803   

Aborrecida ,782   

Transtornada ,773   

aflita ,759   

Receosa ,759   

Chateada ,758   

Tensa ,747   

Assustada ,736   

Incomodada ,720   

Nervosa ,714   

Preocupada ,711   

Irritada ,694   

Impaciente ,688   

Alarmada ,626   

Apreensiva ,617   

Ansiosa ,599   

Envergonhada ,583   

Agressiva ,564   

Entediada ,522   

Dinâmica  ,790  

Produtiva  ,772  

Determinada  ,760  

Ativa  ,743  

Entusiasmada  ,724  

Disposta  ,694  

Empolgada  ,693  

Inspirada  ,687  

Estimulada  ,678  

Decidida  ,673  

Animada  ,660  

Segura  ,647  

Atenta  ,627  

Alegre  ,626  

Engajada  ,622  

Vigorosa  ,622  

Agradável  ,616  

Interessada  ,616  

Contente  ,606  

Amável  ,591  

Bem  ,517  

Indecisa   ,555 

Agitada   ,511 
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Quanto à confiabilidade, a escala apresentou Alfa de Cronbach de 0,901, 

apresentando confiabilidade alta. Posteriormente, foi realizada a análise de 

confiabilidade dos fatores, checados através do alfa de Cronbach. No fator 1, encontrou-

se o alfa de 0,959; no fator 2 o alfa encontrado  foi de 0,930; no fator 3, de 0,447. Deste 

modo, observa-se que apenas o terceiro fator, como esperado, não apresentou alta 

confiabilidade, mas os demais fatores apresentaram consistência interna elevada.  

Em seguida foi realizada a Análise Fatorial Exploratória da subescala 2 

(satisfação x insatisfação com a vida). Foi feita a extração dos componentes principais, 

com rotação oblimin, analisando as médias e as correlações entre os 15 itens dessa 

subescala. 

A adequação da amostra foi avaliada a partir da medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartelett. Os 

indicadores foram muito satisfatórios para amostra total pesquisada, confirmando a 

intercorrelação significativa entre os valores: [KMO= 0,940 e teste de esfericidade de 

Bartlett ᵡ
²
 (105) 3005,580, p<0,001]. Assim, pode ser considerada uma matriz de dados 

fatorável. 

Para identificação do número de fatores, foi realizada a análise do eingenvalue e 

do gráfico Scree Plot abaixo. O primeiro sugeriu a existência de apenas um fator, mas 

observou-se que o screeplot apontou a possível existência de dois fatores: fator 1 - 

satisfação com a vida e; fator 2 - insatisfação com a vida, estes juntos apresentaram 

variância total explicada de 57,05%.  

 

 

 

Gráfico 4 
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A distribuição dos fatores pode ser observada na tabela 6 abaixo: 

Tabela 6: Análise Fatorial Exploratória subescala do BES 2 

Respostas Afirmativas Fator 1 Fator 2 

Estou satisfeita com a minha vida. ,781  

Gosto da minha vida. ,772  

Considero-me uma pessoa feliz. ,772  

Tenho aproveitado as oportunidades da vida. ,763  

Avalio minha vida de forma positiva. ,744  

A minha vida está de acordo com o que desejo para mim. ,726  

Tenho conseguido tudo que esperava da vida. ,690  

Minhas condições de vida são muito boas. ,587  

 

Mudaria meu passado se eu pudesse. 

 ,769 

Sob todos os aspectos minha vida está longe do meu ideal.  ,708 

Minha vida poderia estar melhor.  ,699 

Estou insatisfeito com a minha vida.  ,630 

 Tenho mais momentos de tristeza do que de alegria na minha vida.  ,598 

Minha vida está ruim.  ,597 

Minha vida é sem graça.  ,474 

 

Quanto à confiabilidade, foi realizada a análise de confiabilidade dos fatores, 

checados através do alfa de Cronbach. No fator 1, encontrou-se o alfa de 0,889; no fator 

2, o alfa encontrado  foi de 0,852 Deste modo, observa-se que os dois fatores 

apresentam alta confiabilidade e consistência interna   

 

 

2 O PERFIL DAS PARTICIPANTES A PARTIR DO QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

Inicialmente, após a análise geral dos questionários foi possível a descrição do 

perfil da amostra, apontando as médias, frequências e os desvios padrões. Quanto à 

orientação sexual, apenas três mulheres (0,6%) identificaram-se como homossexuais e o 

restante (483) como heterossexual. A média de idade apresentada foi de 32 anos (dp= 

10,82), variando entre 18 e 62 anos.  
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A maioria absoluta definiu-se como parda (59%), seguida de branca (21,6%), preta 

(10,1%) e, amarela, indígena e outras foram citadas por menos de 15% das mulheres; 

tendo, a maioria, estudado até o Ensino médio Completo (27%), seguido de ensino 

superior incompleto (26,1%), a distribuição do nível de escolaridade está descrito na 

tabela 7. 

 

Tabela 7: escolaridade das participantes da pesquisa 

 Valor absoluto Porcentagem (%) 

Escolaridade 

Não estudou 11 2,3 

Até a 5ª série 78 16,0 

Até a 8ª série 40 8,2 

Ensino médio incompleto 61 12,6 

Ensino médio completo 131 27,0 

Ensino superior incompleto 127 26,1 

Ensino superior completo 38 7,8 

Total 486 100,0 

 

Dessas mulheres entrevistadas, 42% são casadas ou convivem e 28,7% solteiras, 

13, 2% namoram e 13, 6% são separadas ou divorciadas, as demais são viúvas. A maior 

parte não tem filhos (36,8%), 31,9% tem um filho, 17,9% tem dois filhos e 24,1% tem 

três ou mais filhos. No quesito religião, mais de 70% das entrevistadas definiram-se 

como católicas; 16% como evangélicas; 6,2% se consideram sem religião e; 5,4% outras 

religiões. Já o nível de religiosidade, que variava entre zero (nada religioso) e 10 

(totalmente religioso), teve uma distribuição regular, concentrando especialmente do 

ponto cinco ao dez, conforme tabela 8.  
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Tabela 8: Nível de religiosidade 

 Valor absoluto Porcentagem (%) 

Religiosidade 

,00 7 1,4 

1,00 34 7,0 

2,00 14 2,9 

3,00 21 4,3 

4,00 22 4,5 

5,00 96 19,8 

6,00 71 14,6 

7,00 65 13,4 

8,00 59 12,1 

9,00 26 5,3 

10,00 71 14,6 

Total 486 100,0 

 

No que se refere aos aspectos econômicos, 73,5% trabalham e, a maioria 

(51,6%) tem renda mensal média de até um salário mínimo. A tabela 9 descreve a renda 

mensal das participantes. 

Tabela 9: Renda mensal 

 Valor absoluto Porcentagem (%) 

Renda mensal 

Sem renda 44 9,1 

Até 1 salário mínimo 251 51,6 

Entre 2 e 4 salários mínimo 160 32,9 

5 ou mais salários mínimos 31 6,4 

Total 486 100,0 

 

 No que tange ao objeto desta pesquisa, a violência doméstica contra a mulher 

nas relações íntimas de afeto, foi identificado que do total de 486 mulheres 

participantes, 240 são vítimas/estão ou estiveram em situação de violência (49,4%) e 

246 não estiveram em situação de violência (50,4%). 

Após essa análise geral, foi possível realizar uma análise comparativa entre esses 

dois grupos: mulheres vítimas e mulheres não vítimas de violência. Para isso foi 
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realizado o teste T e o qui-quadrado. Na tabela 10 está descrita a comparação das 

frequências da idade e da escolaridade. 

 

Tabela 10: Idade e escolaridade de mulheres vítimas e não vítimas. 

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Idade Valor absoluto % Valor absoluto % 28,6 <0,001 

Entre 18 e 23 anos 86 35 37 15,4   

Entre 24 e 31 anos 67 27,2 65 27,1   

Entre 32 e 39 anos 47 19,1 64 26,7   

Acima de 40 anos 46 18,7 74 30,8   

Total 246 100 240 100   

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Escolaridade Valor absoluto % Valor absoluto % 42,47 <0,001 

Não estudou 5 2 6 2,5   

Até a 5ª série 26 10,6 52 21,7   

Até a 8ª série 11 4,5 29 12,1   

Ensino Médio Inc. 24 9,8 37 15,4   

Ensino Médio Comp. 69 28 62 25,8   

Ensino Superior Inc. 90 36,6 37 15,4   

Ensino Superior Comp. 21 8,5 17 7,1   

Total 246 100 240 100   

 

No que tange à idade, houve diferença significativa (p < 0,001) na distribuição 

das frequências entre os dois grupos. Verificou-se que à medida que a idade aumenta as 

mulheres são mais vítimas de violência doméstica, resultado corroborado pelo fato de 

que as mulheres não vítimas são predominantemente mais jovens. Do mesmo modo, no 

teste T foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à idade 

das mulheres vítimas e não vítimas [t(484) = -4,877, p < 0,0001; d = 0,44]. As mulheres 

vítimas de violência foram em média 4,68 anos mais velhas que as não-vítimas.  

No que se refere à escolaridade também houve diferença significativa (p < 

0,001) na distribuição das frequências dos grupos critérios.  A maioria das não vítimas 

possui nível superior incompleto (36,6%), seguida do ensino médio completo (28%). 
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Quanto às vítimas, o nível de instrução é um pouco menor: 25,8% também possui 

ensino médio completo, seguida de 21,7% que estudaram até o ensino fundamental 

incompleto (até a quinta série). Ressalta-se que 11 mulheres não tinham nenhuma 

escolaridade e, 38 são graduadas. O nível de escolaridade apresentou-se como variável 

significativa em separar ou não os grupos de vítimas e não vítimas [ (6) = 42,474; p < 

0,0001]. A análise dos resíduos ajustados demonstraram que mulheres que têm nível de 

escolaridade até a 5ª e a 8ª série apresentam maior risco de ser vítimas de violência 

sexual. Por outro lado, mulheres que têm o ensino médio incompleto e ensino superior 

incompleto, apresentam menor risco de serem vítimas de violência sexual. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre aquelas que não estudaram, e entre as que 

têm o ensino médio e o ensino superior completo. 

 

Tabela 11: Situação econômica das mulheres vítimas e não vítimas 

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Trabalha Valor absoluto % Valor absoluto % 0,93 0,33 

Não 70 28,5 59 24,6   

Sim 176 71,5 181 71,4   

Total 246 100 240 100   

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Renda Mensal  Valor absoluto % Valor absoluto % 2,046 0,563 

Sem renda 21 8,5 23 9,6   

Até 1 salário mínimo 121 49,2 130 54,2   

Entre 2 e 4 salários 86 35 74 30,8   

5 ou mais salários 18 7,3 13 5,4   

Total 246 100 240 100   

 

Com relação à renda, não houve variação significativa (p=0,563) na distribuição 

das frequências dos dois grupos. Assim, observa-se que tanto as mulheres que 

foram/são vítimas de violência como as que não são apresentam renda mensal de até um 

salário mínimo, conforme tabela 11. Do mesmo modo, não há diferença significativa 
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(p=0,33) quanto à questão de estar ou não ativa no mercado de trabalho. Em ambos os 

grupos a maioria das mulheres trabalham. Destaca-se que 44 mulheres não apresentam 

renda alguma.  

Na tabela abaixo, expõem-se algumas características acerca da configuração 

familiar das participantes, como: situação conjugal e quantidade de filhos.  

 

Tabela 12: Situação conjugal e número de filhos 

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Situação conjugal Valor absoluto % Valor absoluto % 44,672 <0,001 

Solteira 70 28,5 68 28,3   

Namora 44 17,9 20 8,3   

Casada 117 47,6 87 36,2   

Separada/divorciada 12 4,9 54 22,5   

Viúva 3 1,2 11 4,6   

Total 246 100 240 100   

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Quantidade de Filhos Valor absoluto % Valor absoluto % 58,34 <0,001 

Nenhum 129 52,4 50 20,8   

1 54 22 66 27,5   

2 33 13,4 54 22,5   

3 14 5,7 42 17,5   

4 ou mais 16 6,5 28 11,7   

Total 246 100 240 100   

 

Com referência às características familiares independentemente da pertença aos 

grupos a maioria das entrevistadas é casada ou vive união estável, seguidas de solteiras 

em ambos os grupos também. Esse resultado apresenta uma pequena diferença entre os 

dois grupos, mas apesar disso a diferença é significativa. Isso se deve possivelmente ao 

fato de quase 50% da amostra total pesquisada ser casada, podendo inferir-se que a 

maioria populacional feminina de Sergipe com o perfil semelhante ao das entrevistadas 

é casada. 
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No que tange ao número de filhos, observa-se, na tabela 12, que houve uma 

diferença significativa (p<0,001) na distribuição das frequências dos grupos critérios. A 

maioria das participantes do grupo de mulheres não vítimas não possuem filho (52,4%) 

e quando vítimas possuem um (27,5%), dois (22,5%) ou três filhos (17,5%). Nota-se 

que das 240 mulheres vítimas entrevistadas apenas 50 não possuem filho e 28 possuem 

quatro ou mais filhos. Também de acordo com o teste T as mulheres vítimas de 

violência apresentaram número de filhos superior ao número de mulheres não-vítimas 

[t(484)= -6,943, p < 0,0001; d = 0,63]. Em média as mulheres vítimas de violência 

apresentaram um total de 1,7 filhos (DP = 1,30), enquanto as não vítimas apresentaram 

média de 0,92 (DP = 1,22). 

A maioria das mulheres identificou-se como parda, destas 29,8% são não vítimas 

e 29,1% são vítimas. Apesar da pequena diferença os resultados foram significativos 

(p<0,001) quanto à cor da pele. Ressalta-se que a maior parte da amostra total (59%) 

identificou-se como parda. 

 
Tabela 13: Dados religiosos 

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Religião Valor absoluto % Valor absoluto % 11,22 0,024 

Nenhuma 7 2,8 23 9,6   

Católica 190 77,2 162 67,5   

Evangélica 37 15 41 17,1   

Espírita 5 2 7 2,9   

Outras 7 2,8 7 2,9   

Total 246 100 240 100   

 
Mulheres não vítimas Mulheres vítimas X² p 

Religiosidade Valor absoluto % Valor absoluto % 7,311 0,063 

0-5 99 51 95 49   

6-10 147 50,3 145 49,7   

Total 246 100 240 100   
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Por fim, no que se referem à religião, os resultados foram significativos (p = 

0,02) e, independente do grupo de pertença, a maioria afirma ser católica, seguida de 

evangélica, conforme distribuição descrita na tabela 13. Esse resultado decorre do fato 

de mais de 70% das mulheres da amostra total se identificar como católicas, assim 

infere-se que apesar de pequena a diferença entre os grupos deve ser considerada, ou 

seja, as mulheres não vítimas são mais católicas do que as vítimas. Ademais, a maioria 

populacional brasileira, mesmo quando não praticam de fato qualquer religião, se 

definem como católicas. Já no aspecto religiosidade, a distribuição da frequência entre 

os grupos não foi significativa (p=0,063), e ambos os grupos apresentam religiosidade 

de 6 a 10 pontos. 

 

3 O ÍNDICE E OS TIPOS DE VIOLÊNCIA, OBTIDOS A PARTIR DO 

QUESTIONÁRIO RASTREADOR (QUESTÕES ABERTAS). 

 

Para esta análise foram consideradas 178 mulheres dentre as 246 vítimas dessa 

amostra. O valor foi reduzido, pois foi considerado apenas aquelas que responderam 

abertamente já ter sofrido ou ainda sofrer violência, desconsiderando neste caso as 

respostas obtidas através escala de violência. 

Os dados aqui obtidos foram submetidos à análise de conteúdo, utilizando-se 

especificamente a forma temática, categorizando as respostas a partir de uma análise 

inicial, da exploração do material e do tratamento dos resultados obtidos pelas 

interpretações e inferências (Bardin, 2008). A partir disso, foi realizada uma leitura 

flutuante desde a construção dos aspectos teóricos até o momento da transcrição, 

permitindo a construção da uma base para a análise subsequente. Este material foi lido 

detalhadamente, analisado e ordenado em categorias, de acordo com os temas. Essas 
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análises de conteúdo permitem, segundo Bardin (2008), a realização de operações 

estatísticas simples como as percentagens e médias.  

Os relatos das mulheres foram analisados de modo a complementar os dados 

obtidos através das escalas e então foram investigados os seguintes eixos temáticos: 

consequências da violência sofrida, formas de reagir frente à situação de violência 

doméstica, principais tipos de violência, o que é violência, porque as mulheres são 

vítimas. 

Os resultados apontam que, para as participantes, quando questionadas quais as 

principais consequências sofridas em decorrência da violência doméstica contra as 

mulheres nas relações íntimas de afeto a maioria respondeu tristeza, baixa autoestima, 

medo, ou seja, sofrimento psicológico (82,5%), como relatam os sujeitos 205, 34 e 230, 

respectivamente: 

 

Danos emocionais, baixa autoestima, dificuldade em criar laços e construir 

novas relações.  

 

Eu acho que é a baixa autoestima, a pessoa fica triste e reflete também, 

quando tem, nos filhos. Os filhos ficam revoltados.  

 

Baixa autoestima, me trancava da vida, me escondia das pessoas. E medo da 

pessoa cumprir algumas coisas e me agredir ou fazer algo contra si mesmo. 

 

Outras afirmam que as consequências são marcas físicas (21,3%), como 

ressaltou o sujeito 35 “marcas, dores, como eu estou sentindo no meu ombro”; outras 

alegam que a pior consequência são as alterações comportamentais desencadeadas nelas 
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(5,05%), como diz o sujeito 224 “ficar sendo uma pessoa muito rancorosa, ignorante e 

um pouco triste às vezes”. Por fim, uma minoria afirmou que a principal consequência 

sofrida foram problemas financeiros (1,68%). Ressalta-se que muitas participantes se 

encaixaram em mais de uma categoria, alegando, por vezes, ter sofrido mais de uma 

consequência. Isso se repetiu nas demais questões.  

Posteriormente, foi investigado como cada uma reagiu frente à situação de 

violência. A grande maioria afirmou que reagiu denunciando (56,7%), como disse o 

sujeito 33 “Denúncia, eu denunciei. Primeiro fiz a denúncia, não cheguei a agredi-lo 

nem nada. Quando eu fui ameaçada de morte, logo na primeira eu denunciei”. Enquanto 

apenas 18,5% reagiram com violência. O sujeito 35 disse “quando ele veio me bater eu 

fui em cima dele, eu revidei. E depois eu vim prestar queixa”. Outras mulheres 

relataram que:  

Quando ele vinha em cima de mim, ele pegava uma arma, uma faca e eu 

pegava outra. Se ele pegasse uma faca eu pegava um garfo para enfiar nele 

(Sujeito 9). 

 

Eu vou em cima dele também, eu não deixo barato não. Todo dia eu digo ‘eu 

nunca apanhei de meu pai, pra chegar arrumar um homem pra ele querer me 

bater’, aí eu vou em cima dele, o que eu ver na minha frente eu ‘rumo’ nele 

(Sujeito 7). 

Ainda quanto à forma de reagir, 17,9% dessas mulheres alegaram que ficaram 

sem reação ou optaram por não reagir para evitar que a violência sofrida fosse pior. 

Como afirma o sujeito 121 “na hora não tem como reagir” ou como disse o sujeito 128 

“é tão relativo, depende do momento. Às vezes o impacto é tão grande que bloqueia a 

reação”. Por fim, 13,4% afirmaram que reagiriam separando-se ou fugindo do 
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companheiro e, somente 3,9% disse reagir com violência verbal. Deste modo observa-se 

que 53,7% das mulheres optaram por outras formas de reagir que não denunciando o 

agressor. 

Ademais, informaram que sofreram concomitantemente mais de um tipo de 

violência, sendo que as principais foram as violências física (65,8%) e moral (62,9%), 

seguida da violência psicológica (27,5%). Ressalta-se aqui que a maioria (54,3%) das 

mulheres que afirmaram serem vítimas de violência física, afirmaram serem também 

vítimas de violência moral (verbal, calúnia, difamação, injúria). Quanto à violência 

sexual e patrimonial apenas 1,7% das mulheres disseram ter sofrido uma dessas. 

As participantes justificam que as mulheres, em geral, são vítimas de violência, 

principalmente, por ignorância ou covardia do companheiro, incluindo aspectos de 

machismo, falta de respeito e traição (31,4%) e em decorrência da submissão feminina, 

incluindo falta de conhecimento e vergonha de denunciar (23,6%). Destas entrevistadas 

18,54% disseram que as mulheres sofrem violência por medo e 18,54% por 

dependência financeira e/ou emocional da mulher. Por fim a minoria atribui ao ciúme 

do companheiro (11,8%).  

Quanto ao que pensam sobre o agressor, o sujeito 33 disse que “Hoje pra mim 

ele não existe, eu acho que ele é doente” ou como ressaltou o sujeito 20 “agora como 

normal, como um amigo” ou ainda como o sujeito 36 afirmava percebê-lo “como um 

fracassado, como meu inimigo, um homem que eu não queria nunca ter conhecido”. 

Respectivamente aos trechos da fala, a maioria disse nutrir um sentimento muito 

negativo pelo (ex)companheiro, considerando-o ignorante, estúpido, fracassado, mau-

caráter, monstro (42,%); 34,8% alegam que os agressores são covardes, um nada, fora 

de si; são vistos também como doentes ou dignos de pena para 13,5% das vítimas e 

apenas 6,7% os veem como bom ou normal.  
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Quando questionadas “O que é violência doméstica contra a mulher para você?” 

a maior parte das respostas girou em torno da violência física (59,5%), relatando que era 

“É agressão física, é agressão. Nenhuma mulher quer ser espancada, mulher quer mais 

carinho” (sujeito 31) ou como disse o sujeito 65: “É o fato da mulher apanhar sem poder 

abrir a boca, não poder conversar com ninguém”. 98 mulheres vítimas (55%) definiram-

na como violência moral ou psicológica. Sendo que 73% de todas essas mulheres 

consideram que a violência doméstica não é apenas a violência física, mas também a 

violência moral e psicológica, como relatou o sujeito 95 “é tudo que a faça sentir-se 

inferior e sem perspectiva” ou ainda como disse o sujeito 93 “É o meio que o homem 

utilia para subjugar a mulher, e demonstrar seu poder de propriedade sobre ela”.  

Outras mulheres vítimas (15,7%) acreditam que a violência é um ato de covardia 

e/ou falta de respeito do homem com a companheira. O sujeito 229 disse que “é uma 

covardia e um desrespeito com o ser, pois sendo considerado, por muitas vezes pelo 

companheiro, um ser inferior e frágil”. Por fim, a minoria (12,3%) diz que é decorrente 

do abuso de álcool e drogas ou do machismo do companheiro, ou ainda, uma violação 

de direitos. O sujeito 20 afirma que “é quando os seus direitos são violados”. 

 

4 Análises das variáveis psicológicas: bem-estar subjetivo, estratégias de 

enfrentamento e violência. 

 

 Para análise das relações entre essas variáveis e das diferenças estatísticas dessas 

para as mulheres vítimas e não vítimas foram realizadas análises correlacionais, como 

Correlação de Pearson; qui-quadrado e teste t, respectivamente.  

 Inicialmente foi realizado o Teste de Correlação de Pearson a ponto biserial para 

avaliar a relação entre as variáveis “Satisfação com a vida” e “ser vítima ou não de 
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violência”. Foi identificada que há uma correlação moderada positiva entre tais 

variáveis (r = 0,452,  p ≤ 0,001, teste bilateral). Essa correlação continua moderada e 

positiva mesmo quando a força de uma terceira variável (neste caso, o enfrentamento) é 

controlada, como apresentado na tabela 14: 

Tabela 14: Correlação de Pearson Parcial 

Variável controlada Percepção de 

ser vítima ou 

não 

Satisfação 

com a vida 

ENFRENTAMENTO 

Percepção de ser vítima 

ou não 

Correlação 1,000 ,447 

Significância (2-

tailed) 
. ,000 

df 0 482 

Satisfação com a vida 

Correlation ,447 1,000 

Significância (2-

tailed) 
,000 . 

df 482 0 

 

Assim, independentemente das estratégias de enfrentamento adotadas há 

correlação entre a satisfação com a vida e a percepção de ser vítima violência. Do 

mesmo modo quando controlado os dados sociodemográficos continua a existir 

correlação moderada e diretamente proporcional (r=0,407, gl= 482, p ≤ 0,001, teste 

bilateral). 

Ao identificar que há correlação entre essas variáveis foi realizado o Teste T 

(conforme tabela 15), foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

relação aos níveis de satisfação com a vida de mulheres vítimas e não vítimas [t(484) = 

-11,155, p < 0,0001; d = 1,01]. Deste modo, corroborando as hipóteses deste trabalho, a 

Satisfação com a vida (subescala do bem-estar subjetivo) é maior nas mulheres não 

vítimas de violência doméstica, observando-se, então, que as mulheres vítimas de 

violência apresentaram, em média, 11,22 pontos a menos nos níveis de satisfação 

comparadas a mulheres não vítimas. 
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Tabela 15:Teste T-  Diferença da satisfação com a vida entre mulheres vítimas e não vítimas 

 Teste de 

Levine 

Teste T para igualdade de médias 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Satisfação 

com a 

vida 

Equal 

variances 

assumed 

22,676 ,000 -

11,155 

484 ,000 -11,22348 1,00615 -

13,20044 

-

9,24651 
 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

11,115 

440,449 ,000 -11,22348 1,00978 -

13,20806 

-

9,23889 

 

 Quanto ao bem-estar subjetivo, incluindo a satisfação com a vida e os afetos 

positivos e negativos, foi verificado através da análise de Correlação de Pearson que há 

uma correlação moderada diretamente proporcional (r= 0,403, p < 0,0001, teste 

bilateral). Posteriormente foi realizada a Correlação de Pearson com o controle do efeito 

da variável “Estratégias de Enfrentamento” sobre esta relação, sendo identificado que 

continua havendo uma correlação moderada entre as variáveis “ser ou não vítima” e 

“BES” (r= 0,361, gl= 482, p < 0,0001, teste bilateral), vide tabela 16. Este resultado 

denota que as estratégias de enfrentamento não impactaram sobre a relação das 

variáveis VD e BES já que não houve alteração considerável na correlação entre tais. 

 

Tabela 16: Correlação de Pearson Parcial, com o controle da variável Enfrentamento.  

Variável controlada Percepção de 

ser vítima ou 

não 

BES 

ENFRENTAMENTO 

Percepção de ser vítima ou 

não 

Correlation 1,000 ,361 

Significance (2-tailed) . ,000 

df 0 482 

Bem-estar subjetivo 

Correlation ,361 1,000 

Significance (2-tailed) ,000 . 

df 482 0 
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Analisou-se também o efeito das variáveis sociodemográficas sobre a correlação entre 

aquelas variáveis, do mesmo modo a correlação continuou sendo moderada e 

diretamente proporcional, conforme tabela 17 (r= 0,369, gl= 474, p < 0,0001). 

 
Tabela 17: Correlação Parcial de Pearson, controlando as variáveis sociodemográficas. 

Variáveis controladas Percepção de 

ser vítima ou 

não 

BES 

Orientação Sexual & 

Idade do participante & 

Cor da pele & 

Escolaridade & 

Relacionamento & 

Quantos filhos & 

Religião & Nível de 

religiosidade & Ativo 

no mercado de trabalho 

& Renda familiar 

mensal 

Percepção de ser vítima 

ou não 

Correlation 1,000 ,369 

Significance (2-

tailed) 
. ,000 

df 0 474 

Bem-estar subjetivo 

 

Correlation ,369 1,000 

Significance (2-

tailed) 
,000 . 

df 474 0 

 

Ao notar a existência da correlação moderada entre tais variáveis, foi realizado a 

análise do Teste T. Nesta observou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas em relação aos níveis de bem-estar subjetivo de mulheres vítimas e não 

vítimas [t(443) = -0,31, p < 0,0001; d = 0,032]. As mulheres vítimas de violência 

apresentaram, em média, 0,3 pontos a menos nos níveis de bem-estar do que as 

mulheres não vítimas. 

 

Tabela 18: Teste T de amostras simples independentes, entre bem-estar subjetivo e percepção de 

vítima. 

 Teste de 

Levene’s 

Teste T para igualdade de médias 

F Sig. T df Sig.  Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Bem-

estar 

subjetivo 

Equal variances 

assumed 
22,083 ,000 

-

9,69

6 

484 ,000 -,31175 ,03215 -,37492 -,24857 

Equal variances 

not assumed 

  -

9,66

3 

443,5

55 
,000 -,31175 ,03226 -,37515 -,24834 
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Quanto às estratégias de enfrentamento foi observado que há correlação 

significativa fraca e diretamente proporcional (r= 0,267, p ≤ 0,001). Esta análise denota 

que as estratégias de enfrentamento incidem pouco sobre a variável “ser ou não vítima 

de violência”, contrariando a segunda hipótese deste trabalho. E quando a variável 

satisfação é controlada a correlação fica ainda um pouco mais fraca (r= 0,255, p ≤ 

0,001).  

 
Tabela 19: Teste T entre as variáveis Enfrentamento e VD 

 Teste de 

Levine’s 

Teste T para igualdade de médias 

F Sig. T df Sig

.  

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ENFRENTAMENTO 

Equal 

variances 
assumed 

2,561 ,110 -6,094 483 
,00

0 
-,25669 ,04212 -,33946 -,17392 

Equal 

variances 
not 

assumed 

 

 
 

-6,084 
474,

251 

,00

0 
-,25669 ,04219 -,33960 -,17379 

 

Com a análise do Teste T entre as variáveis “percepção de ser vítima” e 

“estratégias de enfrentamento” foram encontradas também diferenças estatisticamente 

significativas em relação às estratégias adotadas pelas mulheres vítimas e não vítimas 

[t(483) = -6,09, p < 0,0001; d = 0,04]. Essa diferença oscila 0,26 pontos, logo se pode 

dizer que as mulheres não vítimas utilizam 0,26 pontos mais as estratégias de 

enfrentamento do que as vítimas. 

Quanto aos dados sociodemográficas, foi observado que, em geral, há correlação 

fraca com ser ou não vítima violência. A correlação é significativa (p < 0,0001) fraca e 

diretamente proporcional para idade (r= 0,216), relacionamento afetivo (r= 0,152) e 

filhos (r= 0,304). Já a correlação com a escolaridade é significativa (p < 0,0001) fraca e 

inversamente proporcional (r= - 0,289). Por outro lado a correlação entre alguns dos 
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dados sociodemográficos e a percepção de ser vítima não é significativa, por exemplo: 

religião (p = 0,73), nível de religiosidade (p = 0,264), ativa no mercado de trabalho (p = 

0,335) e renda (p= 0,179). A relação entre os dados sociodemográficos e o bem-estar 

apontaram que há correlação positiva fraca para a idade e correlação negativa muito 

fraca para a escolaridade. 

A MANOVA revelou uma diferença estatisticamente significativa entre os 

níveis da Variável Independente (Violência) na combinação linear das Variáveis 

Dependentes (Enfrentamento e Bem-estar subjetivo), apontando deste modo um efeito 

destas na percepção de ser vítima Wilks’ λ = 0, 808, F (2, 482.000) = 57,313, p <. 001, 

a força do quadrado parcial associado com o principal efeito da violência foi de 0,192 e 

o poder de detectar esse efeito foi 1,000.   

 
Tabela 20: Teste multivariado - Violência, Enfrentamento e BES. 

Efeito Valor F df Error df Sig. Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Intercept 

Pillai's 

Trace 
,988 19585,970

b
 2,000 482,000 ,000 ,988 39171,939 1,000 

Wilks' 

Lambda 
,012 19585,970

b
 2,000 482,000 ,000 ,988 39171,939 1,000 

Hotelling's 

Trace 
81,270 19585,970

b
 2,000 482,000 ,000 ,988 39171,939 1,000 

Roy's 

Largest 

Root 

81,270 19585,970
b
 2,000 482,000 ,000 ,988 39171,939 1,000 

Vítima 

Pillai's 

Trace 
,192 57,313

b
 2,000 482,000 ,000 ,192 114,626 1,000 

Wilks' 

Lambda 
,808 57,313

b
 2,000 482,000 ,000 ,192 114,626 1,000 

Hotelling's 

Trace 
,238 57,313

b
 2,000 482,000 ,000 ,192 114,626 1,000 

Roy's 

Largest 

Root 

,238 57,313
b
 2,000 482,000 ,000 ,192 114,626 1,000 

 

 

Dada à importância geral do teste acima, os efeitos principais univariados foram 

examinados. A análise univariada apresentou efeito para a percepção de ser vítima ou 

não, obtido através das percentagens das Estratégias de Enfrentamento F (1, 483) = 
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37.132, p <0,001 , a força do quadrado parcial foi 0,071 e o poder de detectar o efeito 

foi 1;  e do bem-estar subjetivo, F (1,483) = 95.590 , p <0,001 , a força do quadrado 

parcial foi 0,165, poder = 0,991. Entretanto, observa-se que o impacto do Bem-estar 

subjetivo sobre a percepção de ser vítima ou não foi consideravelmente maior do que o 

impacto das estratégias de enfrentamento. 

 

Tabela 21: Teste univariado para as variáveis dependentes 

Variáveis dependentes  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

 Sig. Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
a
 

ENFRENTAMENTO 
Contrast 7,988 1 7,988 37,132 ,000 ,071 37,132 1,000 

Error 103,900 483 ,215      

BES 
Contrast 11,963 1 11,963 95,590 ,000 ,165 95,590 1,000 

Error 60,449 483 ,125      
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CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados apontam que as mulheres vítimas entrevistadas compreendem que 

os companheiros esperam delas o desempenho de papéis socialmente idealizados, que 

ainda permeiam a cultura atual, encarando o homem como forte e a mulher como frágil 

e submissa. Porém, a mulher deste século passa por mudanças significativas, 

especialmente, no que diz respeito a sua conduta social, sua atuação profissional e sua 

condição financeira, contrapondo o papel anterior de apenas dona de casa. Esse novo 

papel contesta a visão patriarcal do homem, provocando, por vezes, ações violentas com 

o objetivo de manter o controle e o poder sobre as mulheres.  

Em outros casos, mesmo quando a mulher não transgride o arquétipo social 

esperado ela pode ser vítima de violência, seja por ignorância do companheiro, pelo 

ciúme deste, por este se sentir contrariado, por ingerir álcool ou até pelo questionamento 

da traição do companheiro. Essas categorias surgiram, por vezes, nas falas dos sujeitos 

como motivações para a violência. Além disso, o uso do álcool e outras drogas pelo 

parceiro pareceram desempenhar papel importante no contexto de violência, pois o 

comportamento de beber é não só um fator desencadeador da violência, mas também 

motivo de desavença entre os casais.  

Neste estudo, na maioria dos casos as mulheres reconheceram o seu conflito 

conjugal, mas cada uma, de acordo com aspectos pessoais, descreveu a sua experiência, 

com mais ou menos detalhes, expondo ou não expectativas e autocríticas e denunciando 

ou não a violência sofrida. 

Dentre essas mulheres vítimas, a violência física foi relatada como a de maior 

incidência, seguida da moral e da psicológica. Quanto à violência sexual e a sexualidade 
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esses temas foram pouco frequentes, apesar de não serem menos importantes.  

Ressalta-se aqui que a maioria (54,3%) das mulheres que afirmaram serem vítimas de 

violência física, afirmaram serem também vítimas de violência moral (verbal, calúnia, 

difamação, injúria). Foi observado que a violência psicológica por si não faz com que a 

mulher se sinta vítima de violência doméstica, assim apenas quando são agredidas 

fisicamente sentem-se vítimas e sentem a motivação necessária para a denúncia. Esse 

resultado se opõe aos encontrados por Okada (2007), pois na sua pesquisa a maciça 

maioria afirmava ter sofrido violência psicológica (97,2%), seguida da violência física 

(apenas, 28, 9%) e sexual (4,9%).  

Ademais, a partir do agrupamento das variáveis violência física e violência 

psicológica como um único fator, conforme observado nos resultados, nota-se que as 

mulheres só se consideram vítimas quando agredidas fisicamente. Assim, o número de 

mulheres vítimas deve, na realidade, ser bem maior, posto que para elas o fato de sofrer 

apenas violência psicológica não seria suficiente para identificar-se como vítima, 

quando na verdade já é. 

As entrevistadas justificam que as mulheres, em geral, são vítimas de violência 

por ignorância ou covardia do companheiro, incluindo aspectos de machismo, falta de 

respeito e traição e em decorrência da submissão feminina, incluindo falta de 

conhecimento e vergonha de denunciar ou ainda, por medo, ciúme do companheiro e 

também dependência financeira e/ou emocional. Essas justificativas foram apontadas, 

também, por Cantera (2002e), ao ressaltar como razões apontadas pelas mulheres para 

permanecerem sob o jugo da violência: medo, vergonha, crenças desmobilizadoras 

(“uma vergonha para a família”, “um prejuízo para os filhos” e etc.), falta de recursos, 

vitimização secundária, violência institucional e, problemas na saúde física e/ou mental.  



116 

 

Por vezes, atribuem a permanência em tal situação ao fato de não terem para 

onde ir com os filhos ou porque seus familiares não às aceitam de volta uma vez que já 

foram casadas (dependência financeira), outras vezes parece haver uma dependência 

emocional, que é sustentada por crenças disfuncionais acerca de si mesmas, reforçada 

por falas depreciativas do companheiro. Estas falas comprometem a autoestima da 

mulher e a leva a crer que é a causadora da situação e, que não tem condições de 

vivenciar outro relacionamento saudável. Assim, não basta que a mulher denuncie e se 

separe do companheiro, é necessário que ela recupere ou reestruture seu self, e as 

crenças acerca de si mesma. 

Aliado a isso, as participantes apresentaram importantes manifestações 

psicoafetivas relacionadas a sentimentos como medo, decepção, tristeza, angústia, 

vergonha e, até depressão e ansiedade. Ribeiro e Coutinho (2011) já haviam afirmado 

que a violência se traduz em agravos a saúde física, reprodutiva e mental das mulheres 

vítimas. Enquanto Hiryogen (2010) apontou como consequências o sentimento de 

impotência, submissão, vulnerabilidade, desgaste emocional e sentimento de vingança. 

O resultado do presente estudo seguiu esta mesma linha ressaltando os agravos a saúde 

mental, especialmente, mas também à saúde física.  

Apesar dessas consequências físicas e emocionais, algumas dessas mulheres 

reagiram com violência. Posto que no que tange a denúncia, algumas mulheres 

mostraram-se desacreditadas quanto à eficiência e eficácia dos órgãos protetivos, no que 

diz respeito à morosidade e também à ausência de segurança após a queixa. 

Em decorrência da violência sofrida e de suas consequências, a maioria das 

mulheres nutrem um sentimento muito negativo pelo (ex)companheiro, considerando-o 

ignorante, estúpido, fracassado, mau-caráter, monstro, alegando que os agressores são 

covardes e/ou estão fora de si; são vistos também, por uma minoria, como doentes ou 
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dignos de pena ou como bom ou normal. Borin (2007) verificou que as mulheres 

percebem seus parceiros como ingratos e individualistas, que eles não sabem ser 

companheiros, muitas vezes não são provedores da casa e muito menos “cuidadores” da 

família.  

Ramos e Roque (2010) afirmam que o agressor, frequentemente, busca 

subjetivamente ter poder e controlar não só a própria vida como a do outro, posto que 

neste caso embora quem estivesse rompendo com o vínculo conjugal fosse ele, a mulher 

não teve sequer o direito de questionar tal situação. Cantera (2002e), confirmando a 

ausência de possibilidade de questionamento por parte da mulher aponta que, em geral, 

aquelas que sofrem violências são as que se ‘atrevem’ a contradizer, violar ou 

transgredir o que é estabelecido social e culturalmente. 

Quanto aos dados sociodemográficas, foi observado que, em geral, há correlação 

fraca com ser ou não vítima de violência e com o impacto destes no bem-estar. Em 

estudo realizado por Albuquerque, Noriega, Coelho, Neves e Martins, em 2006, foi 

verificado que os valores pessoais e sociais tendem a predizer o bem-estar subjetivo, 

mas apenas quando analisados isoladamente. Em consonância, Oliveira (2008) ressalta 

que os fatores sociodemográficos, quando analisados conjuntamente, não impactam 

sobre a variância do bem-estar subjetivo e para ele o que define como uma pessoa 

interpretará os eventos externos é uma predisposição do sujeito para esta interpretação. 

Nesta pesquisa os resultados não apontaram influência considerável dos dados 

sociodemográficos (quando analisados separadamente, nem quando analisados 

conjuntaente) sobre o bem-estar subjetivo de mulheres vítimas, nem mesmo quando 

estes foram correlacionados isoladamente, não havendo correlação significa entre estes.  

Campbell, Converse e Rodgers, em 1979, observaram que as variáveis sexo, idade, 



118 

 

renda, educação e estado civil foram responsáveis por menos de 20 por cento da 

variância do bem-estar subjetivo, ou seja, também não houve impacto considerável. 

Neste mesmo sentido, Diener e Lucas (1999); Gouveia, Chaves, Dias, Gouveia e 

Andrade (2003) encontraram em seus estudos que os aspectos sociodemográficos  não 

são tão importantes para a análise do bem-estar, sendo a conjunção de processos 

subjetivos individuais (estrutura interna da pessoa) que possibilita diferentes modos de 

percepção acerca da internalização dos eventos externos. 

Quando analisado o impacto dos dados sociodemográficos sobre a percepção de 

ser ou não vítima de violência foi identificado que só há impacto para as variáveis 

idade, relacionamento afetivo, número de filhos e escolaridade. Entretanto a correlação 

para as três primeiras variáveis foram fracas e diretamente proporcional e para a 

escolaridade a correlação também foi fraca e inversamente proporcional, ou seja as 

mulheres vítimas apresentam menor escolaridade. E as variáveis religião, religiosidade, 

ativa ou não no mercado de trabalho não foram significativas. Para Ribeiro (2011) 

fatores sociodemográficos como renda, escolaridade, religião, situação conjugal não 

apresentavam diferença significa para a variável ser ou não vítima. No entanto a 

variável ‘número de filhos’ e ‘idade fértil’ foram considerados fatores que 

influenciaram na presença da violência doméstica contra a mulher.  Deste modo, 

observa-se que este estudo corrobora os resultados achados por Ribeiro (2011) apenas 

para a variável ‘número de filhos’. 

Apesar da fraca correlação foi identificado que as mulheres vítimas apresentam 

maior idade do que as não vítimas e, consequentemente menores índices de bem-estar 

subjetivo. Essa relação da idade com o bem-estar subjetivo pode ser analisada a partir 

de diferentes perspectivas. Para a perspectiva de indicadores sociais, o bem-estar 

diminui com a idade; para a teoria da seletividade sócio-emocional ele aumenta e; para a 
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teoria de set-point a idade é irrelevante para a análise do bem-estar. Para a primeira 

perspectiva (indicadores sociais) não só a idade é responsável pela variância dos níveis 

de bem-estar, mas também o gênero, o estado civil e a renda. 

Poletto (2011) aponta que alguns fatores influenciam o nível de bem-estar como: 

nível socioeconômico; relações interpessoais; participação na comunidade; 

desenvolvimento de atividades significativas. Além disso, pessoas mais extrovertidas 

(orientadas à sociabilidade e a emoções positivas) e com maior estabilidade emocional 

tendem a apresentar maior satisfação com a vida. Já Scorsolini-Comin e Santos (2012) 

observaram que o casamento é a variável sociodemográfica que se revela com maior 

efeito sobre a satisfação global. 

Quanto ao perfil das mulheres vítimas foi identificada que as vítimas têm idade 

média acima de 40 anos, reafirmando que quanto mais velha a mulher maior a 

possibilidade de ser vítima ou de estar mais disposta a expor a situação vivenciada. A 

média da idade se aproxima bastante dos dados encontrados por Lima (2013) em uma 

pesquisa realizada também no município de Aracaju, na qual a média foi de 36,5 anos, 

Deek et. al. (2009) também encontraram 36 anos como idade média para as mulheres 

vítimas. Em contrapartida. Furtado et. al. (2012) apontou como idade média 33 anos, 

afastando-se dos dados encontrados nesta pesquisa. 

O perfil educacional encontrado aponta que as mulheres vítimas apresentavam 

nível de instrução parcialmente menor do que as não vítimas. Esses dados corroboram 

os obtidos por Okada (2007) e por Lima (2013). No estudo de Deek et. al. (2009) a 

escolaridade encontrada foi ainda mais baixa, quando 33,3% das mulheres possuíam 

apenas o ensino fundamental incompleto. 

Com relação à renda, não houve variação significativa (p=0,563) na distribuição 

das frequências dos dois grupos. Assim, observa-se que tanto as mulheres entrevistadas 
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que foram/são vítimas de violência como as que não são apresentam renda mensal de 

até um salário mínimo, confirmando os achados de Borin (2007). Já Aldeodato et. al 

(2005) apontam que quanto menor a renda maior o índice de violência sofrido. 

Entretanto, aqui se pondera que essa correlação, em geral, é obtida a partir de pesquisas 

entre mulheres que denunciam e uma importante ressalva é que, por vezes, as mulheres 

de classe social alta não costumam recorrer à Delegacia como forma de reação a 

violência. Além disso, Debert e Oliveira ressaltam que a clientela das delegacias 

especializadas apresentam uma homogeneidade no seu perfil, sendo geralmente de 

classes mais populares, com baixo nível de instrução, predominando ensino 

fundamental completo ou incompleto (Galdoni-Costa, 2010). 

Penso (2009), por sua vez, justifica tal diferença de escolaridade baseado na 

crença de que as famílias mais desfavorecidas (financeiramente) e que tem seus direitos 

fundamentais violados vivenciam uma ‘aceleração’ do ciclo de vida (estágios – infância, 

adolescência, fase adulta- sobrepostos), o que dificulta o desempenho de papéis, o 

estabelecimento de regras familiares e; potencializa a exposição à violência, ao uso de 

álcool e outras drogas. 

Isso, possivelmente, explica o perfil socioeconômico descrito anteriormente. 

Ademais, Adeodato et. al. (2005) diz que as mulheres com maior esclarecimento 

toleram menos a violência. Essa afirmação, no entanto, se contradiz com o fato do baixo 

índice de denúncias de mulheres vítimas com maior escolaridade ou com maior renda 

mensal. 

Deste modo, conclui-se que há existência de diferença significativa entre a 

vivência da violência doméstica para as mulheres (vítimas e não vítimas) de diferentes 

idades, níveis educacionais, situação conjugal, número de filhos e religião. Assim, a 

hipótese número 3 é confirmada exceto no que tange o aspecto da religiosidade, que não 
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apresentou diferença estatística significativa. Quanto à correlação entre os índices de 

bem-estar subjetivo e idade, níveis educacionais e religiosidade conclui-se que há 

diferença significativa para as duas primeiras variáveis sociodemográficas, confirmando 

a hipótese número 4. Ressalta-se que essas correlações apesar de significativas foram, 

em geral, fracas. 

No que tange o bem-estar subjetivo foi verificado que há correlação significativa 

e negativa entre este e a percepção de ser ou não vítima de violência, ou seja, o bem-

estar subjetivo é maior nas mulheres que não são vítimas. Essa correlação permanece 

significativa mesmo quando os efeitos dos dados sociodemográficos são controlados. 

Assim, confirma-se também a primeira hipótese e corrobora o que foi dito por Furtado 

et. al. (2012) ao afirmar que os níveis de bem-estar subjetivo modificam-se a depender 

dos eventos vivenciados, sejam eles positivos ou negativos, que se desviam dos padrões 

normais, exigindo do indivíduo uma resposta. Assim, considerando a violência um 

evento de vida negativo não haveria como desconsiderar o impacto deste sobre o BES 

das mulheres.   

Ainda quanto à hipótese um deste trabalho, foi observado que a Satisfação com a 

vida (subescala do bem-estar subjetivo) é maior nas mulheres não vítimas de violência 

doméstica, observando-se, então, que as mulheres vítimas de violência apresentaram, 

em média, 11,22 pontos a menos nos níveis de satisfação com a vida comparada à 

mulheres não vítimas. Esta afirmação confirma a veracidade de tal hipótese. 

Quanto às estratégias de enfrentamento e a percepção de ser vítima foi 

observado que há correlação significativa fraca e diretamente proporcional (r= 0,267, p 

≤ 0,001). Esta análise denota que as estratégias de enfrentamento incidem, apesar de 

pouco, sobre a variável “ser ou não vítima de violência”, confirmando a segunda 

hipótese deste trabalho. 
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Metade das mulheres vítimas entrevistadas não recorrem à denúncia como 

estratégia de coping, muitas delas acabam por fugir da situação sem enfrenta-la, 

utilizando como uma estratégia (centrada na emoção) evitar refletir sobre o problema. 

Ademais, evitam assuntos, situações e comportamentos que, para elas, possam ser 

desencadeadores de outra situação violenta. Neste sentido, Lobmarm et. al. (2003) 

afirmaram que aquelas mulheres que são mais assertivas apresentam maior disposição 

para reagir de forma violenta. 

Por fim, ao avaliar o impacto das estratégias de enfrentamento sobre a correlação 

entre as variáveis bem-estar subjetivo e violência doméstica observou-se que esse pouco 

ou nada impacta nesta correlação, o que denota que os modos de enfrentamento, ao 

menos para essa amostra pesquisada, não pode ser considerado um fator mediador do 

impacto da violência nos níveis de bem-estar subjetivo de mulheres vítimas. A partir 

deste resultado refuta-se a hipótese cinco. 

Deste feito, observa-se que as estratégias de coping diminuem as possibilidades 

de ser vítima, provavelmente de violência física (já que em geral as mulheres parecem 

não considerar a violência psicológica como uma violência de fato, ou consideram 

menos importante e/ou menos grave), seja por impulsionar a busca por ajuda, por 

suporte social, chegando à denúncia antes do agravamento da situação, seja por 

proporcionar maior percepção das situações que as levariam a vivência da violência. Em 

contrapartida a adoção de tais estratégias não é capaz, neste estudo, de diminuir o 

impacto provocado pela violência doméstica no bem-estar das mulheres vítimas, tendo 

em vista que o enfrentamento da situação problema não é capaz de retroceder o impacto 

negativo já infringido sobre o bem-estar.  De acordo com a literatura, o coping não 

garante a solução da situação problemática que o desencadeou, portanto, todo coping 

pode ter êxito ou não.  
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Além disso, boa parte das mulheres não vê a questão psicológica como violência 

ficando deste modo mais difícil compreender e utilizar estratégias de ordem cognitiva 

como são as estratégias de enfrentamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Muitos dos costumes atuais ainda estão arraigados em uma sociedade liberal, em 

que o foco está no sujeito, e este é sempre visto como responsável pelo próprio sucesso 

ou fracasso. Assim, a mulher que sofre violência doméstica é muitas vezes 

responsabilizada pela situação, ao invés de ser vista como vítima. 

  Em contrapartida, a história mostra que a mulher (que já foi até considerada um 

homem imperfeito) não foi preparada sequer para ser um sujeito de direitos, muito 

menos um sujeito responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Visto que até a 

década de 70 – quando as feministas começaram a lutar pelos seus direitos – as 

mulheres eram completamente dominadas pelos homens, a quem deviam extremo 

respeito, a ponto de ser obrigada a chamar o marido de ‘senhor’. 

A história do gênero escreveu em suas ‘páginas’ que a mulher devia ser doce, 

passiva, submissa, quiçá sem voz. Contrapor o desejo de um homem se não fosse uma 

sentença de morte, seria uma sentença de humilhação. Então qual a diferença entre esse 

homem do século passado e os homens que agridem suas mulheres hoje? Seria 

realmente válido considerar o agressor como um doente? Passível de pena? Ou este é 

um homem que deseja e gosta do poder de outrora? 

Muitos homens não conseguiram se desvencilhar dos costumes dos séculos 

passados e, como as mulheres de hoje (depois de muitas lutas e outras que virão) não 

aceitam mais o papel que lhes era imposto, trabalham e são independentes, eles veem no 

uso intencional da força (física e/ou psicológica) a única forma de mantê-las submissas. 

Portanto, diante da releitura de como foi construída a história dos gêneros é difícil 

pensar que outro fator tenha tanto impacto quanto este na prática da violência doméstica 
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contra a mulher nas relações íntimas de afeto. Um impacto histórico, brutal, construído 

e alimentado cultural e socialmente, mas que só será mudado historicamente e com 

muitas lutas. 

Esta é uma luta que, obviamente, não se restringe às mulheres brasileiras. É um 

grave problema mundial, como supracitado, ligado a questões de poder, privilégios e 

controles masculinos. Apesar das diferenças encontradas para os dados 

sociodemográficos entre mulheres vítimas ou não vítimas, a violência é um fenômeno 

que atinge as mulheres independentemente da idade, cor da pele, religião, religiosidade, 

nacionalidade, orientação sexual, renda mensal, escolaridade e/ou condição social e; se 

estende pelas mais diversas culturas e sociedades.   

Através desta pesquisa realizada com 486 mulheres, sendo 240 vítimas de 

violência, observou-se que as consequências não são apenas sociais, mas principalmente 

emocionais e psicológicas afetando o bem-estar subjetivo das vítimas. As consequências 

da violência sofrida afetam todas as áreas da vida das mulheres vítimas, sejam físicas ou 

emocionais, causando inclusive a desestrutura familiar afetando também o bem-estar de 

seus filhos e até a conjuntura econômica e social. Assim, conclui-se que a violência 

incide negativamente sobre a satisfação global com a vida dessas mulheres. 

Apesar de ser um fenômeno complexo e frequente, atualmente, no Brasil e em 

Sergipe, ainda há uma carência de pesquisas que avaliem a sua relação com o bem-estar, 

especialmente com o bem-estar subjetivo das vítimas e, ainda relacionando com as 

estratégias de enfrentamento. E este foi o objetivo deste trabalho, avaliar o impacto da 

violência doméstica nos índices de bem-estar das mulheres vítimas e não vítimas, 

mediado pela variável interveniente – estratégias de enfrentamento. 

Em suma, pode-se comprovar que, apesar de grandes avanços nas sociedades 

modernas, a violência doméstica ainda é alta. E, então é necessária a construção de 
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políticas públicas não apenas direcionadas às mulheres vítimas, mas também voltadas 

ao homem, proporcionando uma verdadeira conscientização do fenômeno, permitindo 

uma igualdade de gênero.  

 Conclui-se que o enfrentamento da questão da violência não pode ser 

considerado um aspecto isolado, é preciso enfocá-lo como uma questão de segurança 

pública, de saúde pública e de outras áreas do conhecimento (direito, ciências sociais, 

serviço social) além da necessidade de mudança de perspectiva da vítima quanto à 

situação vivida. Para isso, são necessárias políticas que visem à autonomia da mulher, a 

independência financeira, a garantia do cuidado dos filhos em creches e escolas, e 

também ações institucionais efetivas de proteção à mulher vítima de ameaças pelo 

parceiro, sem desprezar a importância do atendimento psicológico nos casos 

necessários. 

Ademais, há ainda outras implicações sociais, tais como: real mudança acerca da 

percepção do papel da mulher; realização de novas pesquisas nesta temática, com o 

objetivo de dar voz às mulheres reconhecendo quais as principais dificuldades 

enfrentadas por estas e visando ao reconhecimento efetivo dos diferentes tipos de 

manifestações da violência e; provocar discussões sobre a violência doméstica contra a 

mulher e sobre as políticas públicas promovidas pelo governo. Por fim, esta pesquisa 

deseja despertar em outras pessoas o desejo de estudarem o tema e de contribuírem para 

essa luta social. Especialmente, pesquisas que aliem as Estratégias de enfrentamento e a 

violência contra a mulher, de modo a propor e descobrir formas eficazes de 

enfrentamento a tal situação.  

. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-la a participar da pesquisa intitulada Violência Doméstica 

contra a mulher: Bem estar subjetivo, enfrentamento e representações de mulheres 

vítimas e não vítimas, que faz parte do curso de Mestrado em Psicologia Social, 

realizada por Vanessa Araujo Souza Côrtes e orientada pelo Prof. Dr. Joilson Pereira da 

Silva, da Universidade Federal de Sergipe. O objetivo da pesquisa é averiguar a 

representação e a influência da Violência Doméstica no bem estar e no enfrentamento 

das mulheres vítimas. Para isto a sua participação é muito importante e simples, basta 

responder algumas perguntas. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é 

totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. Os benefícios esperados são propor atuações que visem a 

fortalecer as Redes de Apoio Social e os mecanismos que proporcionam o bem estar 

destas mulheres. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, 

pode nos contatar através do e-mail nessacortes@hotmail.com ou procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa através do site www.saude.gov.br/sisnep. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 

devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, solicitamos 

que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito por ambos 

(pelo pesquisador e por você) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 

Eu, __________________________________________________ declaro que fui 

devidamente esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa 

coordenada pelo Prof Dr. Joilson Pereira da Silva. 

 

_____________________________________  Data: _____/_____/_____ 

  Assinatura ou impressão datiloscópica 
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APÊNDICE B 

 

1 – Quando eu te digo “Violência Doméstica contra a mulher”, quais são as três 

primeiras palavras que te vêm à mente? 

 

2 – Para você, o que é violência doméstica contra a mulher? 

 

3 – Para você, quais são as consequências da Violência doméstica para uma 

mulher? 

 

4 – E, dessas consequências, qual é a pior? 

 

2 – Se você fosse (for) vítima de violência pelo companheiro, como reagiria 

(reage)? 

 

6 – Na sua opinião, por que as mulheres apanham dos seus companheiros?  

 

7 – Você considera que já foi ou é vítima de violência doméstica? 

 

8 – Que tipo de violência você sofreu? 

9 – Quais as consequências que você sofreu? 

 

10 – Quais os sentimentos vivenciados? 

 

11 – Como você vê o agressor? 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

O seu atual marido/companheiro, ou qualquer outro companheiro, alguma vez, tratou 

você da seguinte forma: 

 

Se sim para 

essa resposta 

passe para a 

coluna ao 

lado. 

Isto 

aconteceu 

nestes 12 

meses de sua 

vida? 

Nos últimos 

12 meses 

você diria que 

isso 

aconteceu 

uma, poucas 

ou muitas 

vezes? 

Antes dos 

últimos 12 

meses você 

diria que isso 

aconteceu 

uma, poucas 

ou muitas 

vezes? 
S

im
 

N
ã

o
 

S
im

 

N
ã

o
 

U
m

a
 

P
o

u
ca

s 

M
u

it
a

s 

U
m

a
 

P
o

u
ca

s 

M
u

it
a

s 

Insultou-a ou fez com que 

você sentisse mal a respeito 

de si mesma? 

          

Depreciou ou humilhou 

você diante de outras 

pessoas? 

          

Fez coisas para assustá-la 

ou intimidá-la de propósito? 

          

Ameaçou machucá-la ou 

alguém de quem você 

gosta? 

          

Deu-lhe um tapa ou jogou 

algo em você que poderia 

machucá-la? 

          

 

Empurrou-a ou deu-lhe um 

tranco/chacoalhão? 
          

Machucou-a com um murro 

ou algum objeto? 
          

Deu-lhe um chute, arrastou 

ou surrou você? 
          

Estrangulou ou queimou 

você de propósito? 
          

Ameaçou usar ou realmente 

usou arma de fogo, faca ou 

outro tipo de arma contra 

você? 

          

Forçou-a fisicamente a 

manter relações sexuais 

quando você não queria? 
          

Você teve relação sexual 

porque estava com medo do 

que ele pudesse fazer? 
          

Forçou-a a uma prática 

sexual degradante ou 

humilhante? 
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ANEXO C 

 

Ultimamente tenho me sentido... 
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5
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Aflita 1 2 3 4 5 Deprimida 1 2 3 4 5 

Alarmada 1 2 3 4 5 Engajada 1 2 3 4 5 

Amável 1 2 3 4 5 Produtiva 1 2 3 4 5 

Ativa 1 2 3 4 5 Impaciente 1 2 3 4 5 

Angustiada 1 2 3 4 5 Receosa 1 2 3 4 5 

Agradável 1 2 3 4 5 Entusiasmada 1 2 3 4 5 

Alegre 1 2 3 4 5 Desanimada 1 2 3 4 5 

Apreensiva 1 2 3 4 5 Ansiosa 1 2 3 4 5 

Preocupada 1 2 3 4 5 Indecisa 1 2 3 4 5 

Disposta 1 2 3 4 5 Abatida 1 2 3 4 5 

Contente 1 2 3 4 5 Amedrontada 1 2 3 4 5 

Irritada 1 2 3 4 5 Aborrecida 1 2 3 4 5 

Interessada 1 2 3 4 5 Agressiva 1 2 3 4 5 

Entediada 1 2 3 4 5 Estimulada 1 2 3 4 5 

Atenta 1 2 3 4 5 Incomodada 1 2 3 4 5 

Transtornada 1 2 3 4 5 Bem 1 2 3 4 5 

Animada 1 2 3 4 5 Nervosa 1 2 3 4 5 

Determinada 1 2 3 4 5 Empolgada 1 2 3 4 5 

Chateada 1 2 3 4 5 Vigorosa 1 2 3 4 5 

Decidida 1 2 3 4 5 Inspirada 1 2 3 4 5 

Segura 1 2 3 4 5 Tensa 1 2 3 4 5 

Assustada 1 2 3 4 5 Triste 1 2 3 4 5 

Dinâmica 1 2 3 4 5 Agitada 1 2 3 4 5 

Envergonhada 1 2 3 4 5  
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1 - Estou satisfeita com a minha vida. 1 2 3 4 5 

2 - Tenho aproveitado as oportunidades da vida. 1 2 3 4 5 

3 - Avalio minha vida de forma positiva. 1 2 3 4 5 

4 - Sob todos os aspectos minha vida está longe do meu 

ideal de vida. 
1 2 3 4 5 

5 - Mudaria meu passado se eu pudesse. 1 2 3 4 5 

6 - Tenho conseguido tudo que esperava da vida. 1 2 3 4 5 

7 - A minha vida está de acordo com o que desejo para 

mim. 
1 2 3 4 5 

8 - Gosto da minha vida. 1 2 3 4 5 

9 - Minha vida está ruim. 1 2 3 4 5 

10 - Estou insatisfeito com a minha vida. 1 2 3 4 5 

11 - Minha vida poderia estar melhor. 1 2 3 4 5 

12 - Tenho mais momentos de tristeza do que de 

alegria na minha vida. 
1 2 3 4 5 

13 - Minha vida é sem graça. 1 2 3 4 5 

14 - Minhas condições de vida são muito boas. 1 2 3 4 5 

15 - Considero-me uma pessoa feliz 1 2 3 4 5 
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ANEXO D 

 

As pessoas reagem de diferentes maneiras a situações difíceis ou 

estressantes. Para responder pense como você reage nessas 

situações. 
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1. Eu levo em conta o lado positivo das coisas. 1 2 3 4 5 

2. Eu me culpo. 1 2 3 4 5 

3. Eu me concentro em alguma coisa boa que pode vir 

desta situação. 
1 2 3 4 5 

4. Eu tento guardar meus sentimentos para mim 

mesma. 
1 2 3 4 5 

5. Procuro um culpado para a situação. 1 2 3 4 5 

6. Espero que um milagre aconteça. 1 2 3 4 5 

7. Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu 

respeite. 
1 2 3 4 5 

8. Eu rezo/oro. 1 2 3 4 5 

9. Converso com alguém sobre como estou me 

sentindo. 
1 2 3 4 5 

10. Eu insisto e luto pelo que eu quero. 1 2 3 4 5 

11. Eu me recuso a acreditar que isso esteja 

acontecendo. 
1 2 3 4 5 

12. Eu brigo comigo mesmo; eu fico falando comigo 

mesmo o que devo fazer. 
1 2 3 4 5 

13. Desconto em outras pessoas. 1 2 3 4 5 

14. Encontro diferentes soluções para o meu 

problema. 
1 2 3 4 5 

15. Tento ser uma pessoa mais forte e otimista. 1 2 3 4 5 

16. Eu tento evitar que os meus sentimentos 

atrapalhem em outras coisas na minha vida. 
1 2 3 4 5 

17. Eu me concentro nas coisas boas da minha vida. 1 2 3 4 5 

18. Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto 1 2 3 4 5 

19. Aceito a simpatia e a compreensão de alguém. 1 2 3 4 5 

20. Demonstro raiva para as pessoas que causaram o 

problema. 
1 2 3 4 5 

21. Pratico mais a religião desde que tenho esse 

problema. 
1 2 3 4 5 

22. Eu percebo que eu mesma trouxe o problema para 

mim. 
1 2 3 4 5 

23. Eu me sinto mal por não ter podido evitar o 1 2 3 4 5 
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problema. 

24. Eu sei o que deve ser feito e estou aumentando 

meus esforços para ser bem sucedido. 
1 2 3 4 5 

25. Eu acho que as pessoas foram injustas comigo. 1 2 3 4 5 

26. Eu sonho ou imagino um tempo melhor do que 

aquele em que estou. 
1 2 3 4 5 

27. Tento esquecer o problema todo. 1 2 3 4 5 

28. Estou mudando e me tornando uma pessoa mais 

experiente. 
1 2 3 4 5 

29. Eu culpo os outros. 1 2 3 4 5 

30. Eu fico me lembrando que as coisas poderiam ser 

piores. 
1 2 3 4 5 

31. Converso com alguém que possa fazer alguma 

coisa para resolver meu problema. 
1 2 3 4 5 

32. Eu tento não agir tão precipitadamente ou seguir 

minha primeira ideia. 
1 2 3 4 5 

33. Mudo alguma coisa para que as coisas acabem 

dando certo. 
1 2 3 4 5 

34. Procuro me afastar das pessoas em geral. 1 2 3 4 5 

35. Eu imagino e tenho desejos sobre como as coisas 

poderiam acontecer. 
1 2 3 4 5 

36. Encaro a situação por etapas, fazendo uma coisa 

de cada vez. 
1 2 3 4 5 

37. Descubro quem mais é ou foi responsável. 1 2 3 4 5 

38. Penso em coisas fantásticas ou irreais (como uma 

vingança perfeita ou achar muito dinheiro) que me 

fazem sentir melhor. 

1 2 3 4 5 

39. Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei 

nela. 
1 2 3 4 5 

40. Eu digo a mim mesma o quanto já consegui. 1 2 3 4 5 

41. Eu desejaria poder mudar o que aconteceu comigo. 1 2 3 4 5 

42. Eu fiz um plano de ação para resolver o meu 

problema e estou cumprindo. 
1 2 3 4 5 

43. Converso com alguém para obter informações 

sobre a situação. 
1 2 3 4 5 

44. Eu me apego à minha fé para superar essa 

situação. 
1 2 3 4 5 

45. Eu tento não fechar portas atrás de mim. Tento 

deixar em aberta várias saídas para o problema. 
1 2 3 4 5 

 

 

 


