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“É preciso que o indivíduo se sinta solidário de um ser coletivo que o tenha precedido 

no tempo, que lhe sobreviva e que o transporte para todos os lados. Sob esta condição, ele 

deixará de buscar em si mesmo o único objetivo de sua conduta e, compreendendo que é o 

instrumento de um fim que o ultrapasse, perceberá que serve para alguma coisa”.  

Émile Durkheim (1875) 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva configurar a rede social das mulheres que vivem em situação de 

violência doméstica, por meio da identificação das estruturas e dinâmicas relacionais 

presentes. Tal configuração foi delineada a partir da análise de entrevistas e de 

observações dos espaços institucionais: Centro de Referência – Casa Beth Lobo, na 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e na Casa Abrigo 1, para mulheres 

com risco de morte. Todos esses serviços estão localizados no município de Diadema, 

Estado de São Paulo, cenário da pesquisa. Para realizar a análise, utilizam-se os 

pressupostos teóricos de redes sociais formulados por Paulo Henrique Martins e a 

concepção de violência doméstica que figura na Lei 11.340/06, segundo o seu artigo 5º. 

Participaram do estudo nove mulheres que sofreram violência doméstica, atendidas no 

Centro de Referência, e sete profissionais que realizam o atendimento a estas mulheres 

em serviços especializados. A análise das entrevistas permitiu conhecer as repercussões 

da violência vivenciada por essas mulheres na configuração de sua rede social. 

Verificou-se que a violência impingida à mulher pelo parceiro impossibilita a 

manutenção dos vínculos que ela mantinha antes da vida conjugal e impede que esta 

estabeleça novas relações, colocando-a em uma situação de isolamento e fragilidade. 

Além disso, identificou-se que o cotidiano das mulheres é constituído de inúmeras 

estratégias para superação e enfrentamento das situações de ameaça e violência. 

Observou-se também que as instituições e os profissionais podem exercer um papel 

fundamental para que a mulher saia do ciclo de violência, à medida que estes se 

articulem em uma rede em que o fluxo possibilite o compartilhamento da oferta de 

serviços e conhecimentos. Vislumbra-se o estudo das redes sociais com o enfoque na 

natureza dos vínculos e das trocas entre os atores, como uma ferramenta capaz de 

ampliar o conhecimento sobre as dinâmicas relacionais dos sujeitos e contribuir na 

organização dos serviços de assistência.  

Palavras-chave: Redes Sociais; Violência Doméstica; Estudos Qualitativos.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to frame the social network of women, who are victims of domestic 

violence, by identifying their structures and dynamics. The study was done by taking 

observations and interviews from institutional women´s shelters, such as Casa Beth 

Lobo (a Reference Center), a Police Office for Battered Women and Casa Abrigo 1 

(Shelter 1)-for women running the risk of death. All of them placed in Diadema, São 

Paulo State, Brazil. It was followed the theoretical presumptions of social networks by 

Paulo Henrique Martins and the domestic violence conception under the Law N. 

11.340/06, article 5.  Nine battered women were recruited from Casa Beth Lobo, 

besides seven care professionals who assisted those women.  Interviews and analyzes 

showed the violence repercussion that women experience throughout their social 

network. Battered women are not able to keep their marital life and neither can establish 

new social relationships, tending to face isolation and fragility. Moreover, it was noticed 

that those women´s daily life is based on overcoming and coping with the threat and the 

violence itself. Women´s shelters, special institutions for battered women and also care 

professionals play an important role for taking women out of this violence cycle as they 

provide knowledge, services and support. Further studies on social network, focusing on 

the nature of the links and exchanges among actors, are welcome as a tool for 

broadening the dynamics of the subjects and contributing for the services assistance.  

 

Key-words: Social Networks; Domestic Violence; Qualitative Studies.  

 

 

 

 

 



10 
 

Apresentação 

O presente estudo é fruto de questionamentos feitos durante minha atuação como 

psicóloga, desde 1987, nas áreas de saúde pública e assistência social, inicialmente no 

Estado de São Paulo e depois no Estado de Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de 

exercer atividades profissionais como técnica, trabalhando diretamente no atendimento 

à população usuária desses serviços, e em outros períodos como gestora das políticas de 

saúde ou de assistência social. Os questionamentos que me ocorreram durante essas 

vivências estavam, geralmente, relacionados ao insucesso das ações planejadas para dar 

conta de determinadas demandas sob responsabilidade dos serviços ou de determinados 

profissionais, mas também ao êxito das mesmas ações quando aplicadas a outras 

pessoas ou grupos. 

 A partir dessas observações, passei a buscar uma maior compreensão sobre as 

formas ou processos de organização social que parecem tornar algumas pessoas e 

grupos mais vulneráveis ao adoecimento e à violência que outros. Neste caminho, 

tornou-se evidente a existência de uma complexidade na dinâmica social que foge, ao 

menos parcialmente, do alcance das respostas oferecidas pelas políticas públicas.  

Durante quatro anos, desenvolvi práticas assistenciais voltadas especialmente 

para as mulheres em situação de violência doméstica, atuando como membro de equipes 

multiprofissionais em Centro de Referência1 e em Abrigo2. Nesse período, pude 

observar que também nesta população a violência é determinada por uma complexidade 

da vida social que foge à lógica dos serviços e mantém as mulheres expostas à 

violência. 

A partir da vivência nos serviços de atendimento à mulher, tenho percebido que 

as várias estratégias de assistência às mulheres em situação de violência doméstica estão 

voltadas prioritariamente ao seu atendimento, com enfoque em sua relação com o 

homem agressor. Mas pouca atenção tem sido dedicada à compreensão dos papéis dos 

outros atores presentes no cenário e no cotidiano das mulheres, perdendo-se, assim, a 

noção da complexa rede social envolvida na produção e reprodução das dinâmicas 

relacionais que levam à violência doméstica contra as mulheres. 
                                                           
1  Centro de Referência Viva Mulher de Dourados/MS. 
2  Casa 1 do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, administrada pelo Coletivo Feminista Sexualidade 
e Saúde.  
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Introdução e Justificativa 

A atribuição da violência contra as mulheres às relações de gênero, por estas 

estarem estruturadas em bases desiguais, parece ter excluído do diálogo a necessidade 

de estudos que apontem para as estruturas e dinâmicas relacionais que estão em seu 

entorno e que, de alguma forma, sustentam a dominação masculina. Do mesmo modo, 

também não tem havido um maior volume de estudos que identifiquem o lugar 

ocupado, do ponto de vista da mulher, pelas instituições inscritas na ordem social como 

protetoras.  

  As redes sociais têm se constituído na atualidade como um caminho para 

compreender a complexidade da vida social, por meio da investigação das estruturas e 

das dinâmicas existentes entre os atores de uma determinada rede e na sua interrelação 

com outras redes, estejam estas em espaços institucionais ou não. 

Pode-se definir de modo genérico rede social como a trama de relações que 

envolvem diferentes sujeitos sociais, sejam pessoas, instituições ou movimentos sociais. 

O número e as características dos atores, a frequência com que mantém contato e o tipo 

de contato estabelecido, assim como os fluxos que movimentam a rede, o objetivo que 

os determina e o fato destas ligações serem simétricas ou assimétricas, são os principais 

aspectos estudados na compreensão das redes enquanto dispositivos sociais de trocas e 

interações de sujeitos e grupos (SOUZA et al. 2009). Nesta perspectiva, a análise das 

redes se dá a partir de seus aspectos formais, como a densidade das relações e a 

reciprocidade, entendendo-se que são as regularidades ou padrões de interação que 

moldam a estrutura da rede.                    

 Neste estudo, considerou-se a importância de ampliar esta concepção de rede 

social, acreditando que, assim, seja possível apreender aspectos mais complexos da 

dinâmica social. Desse modo, as redes serão abordadas também a partir da 

caracterização da natureza dos vínculos e das trocas que ocorrem entre os atores 

(MARTINS, 2008).  

 Esta ampliação da concepção de redes sociais possibilitou que emergissem 

perguntas especificamente relacionadas aos objetos materiais ou simbólicos que 

circulam nas redes sociais das mulheres que vivenciam a violência doméstica. Do 
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mesmo modo, questiona-se se estes bens circulantes têm algum papel determinante no 

acontecer da violência. 

Ao considerar esses pontos, cabe também se perguntar quais seriam as 

implicações nas políticas públicas e na organização da Rede de Atendimento à mulher? 

Há estratégias e relações construídas pelas mulheres e suas redes que podem 

transformar as relações onde predomina a violência? 

Diante desses questionamentos, o objetivo deste trabalho é buscar apreender e 

analisar a rede social de mulheres em situação de violência doméstica, bem como 

investigar as trocas de bens simbólicos e materiais existentes entre os atores de sua rede 

social, considerando que estas trocas organizam os sistemas sociais e as próprias 

individualidades (MARTINS, 2008). Ao buscar a compreensão das relações entre 

homens e mulheres envolvidos numa situação de violência doméstica e a partir da 

perspectiva da relação das mulheres com a rede de serviços que as atende, acredita-se 

suprir uma lacuna nos estudos que investigam a violência nas relações de gênero, como 

também ampliar o conhecimento sobre a presença das políticas públicas como fator de 

proteção na vida da mulher.   

Este estudo também se justifica em função da violência contra as mulheres ser 

considerada como um problema de saúde pública, tendo em vista sua alta prevalência e 

também pelo fato de que os maus tratos sofridos pelas mulheres causam perdas 

significativas em sua saúde física e mental (MONTEIRO & SOUZA, 2007), tratando-se 

de uma violação dos direitos humanos (SAGOT, 2000).  

Esta dissertação subdivide-se em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresenta-se a definição de Violência Doméstica que será utilizada neste estudo e ainda 

um breve panorama da questão no Brasil, alguns dados de estudos e um resumo das 

políticas e estratégias que vêm sendo utilizadas no enfrentamento da violência contra a 

mulher.  

No segundo capítulo, apresenta-se o conceito de redes sociais através de suas 

inúmeras possibilidades de aplicação nas Ciências Sociais e nas Ciências da Saúde e 

delimita-se sua aplicação neste estudo a partir da análise das dinâmicas relacionais entre 

os atores das redes sociais das mulheres. 
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No terceiro capítulo, faz-se o delineamento da trajetória metodológica 

percorrida, apresentando o cenário da pesquisa, os sujeitos, o percurso e a 

sistematização da análise. 

No quarto capítulo, apresentam-se as dimensões analíticas do estudo das redes 

sociais das mulheres em situação de violência doméstica que está subdividida em quatro 

partes: as expectativas em relação ao casamento, o defrontar-se com a violência, os 

mecanismos de controle existentes na relação e a relação com as instituições e seus 

profissionais. 

Em seguida, no quinto e último capitulo, expõem-se as considerações finais, 

onde procura-se abranger os vários pontos abordados no estudo e apontar campos 

abertos a novas pesquisas para compreensão da violência e dos atores que pertencem a 

essas redes de relações.  

1. Violência Doméstica Contra a Mulher  

Neste trabalho, considera-se violência doméstica contra a mulher a definição que 

figura na Lei 11.340/06, denominada Lei Maria da Penha, segundo o seu artigo 5º: 

“violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no 

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

moral ou patrimonial”. 

D’Oliveira et all (2009) consideram que, por estar arraigada na maioria das 

culturas, a violência contra as mulheres tem gênese multicausal, sendo sugerido que sua 

análise seja realizada a partir de fatores socioeconômicos, culturais, familiares, 

comunitários e individuais. No entanto, a violência contra a mulher tem sido associada 

mais frequentemente à aceitação de normas hierárquicas em que há o “direito” 

masculino ao controle dos bens e comportamentos femininos. Os conflitos em torno 

dessa questão geram violência à medida que o homem deseja manter o domínio sobre a 

mulher e esta se opõe. 

A violência contra a mulher que é praticada no âmbito privado ainda é 

considerada como um ato que não diz respeito à esfera pública, não sendo tratado como 

um problema social. Contudo, Saffioti (1999) salienta que apesar de acontecer no 

espaço doméstico não se deve negar sua natureza pública. 
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Sagot (2007) afirma que somente 15 a 25% das agressões intrafamiliares são 

denunciadas, reforçando a invisibilidade do problema, legitimando a violência e 

responsabilizando a mulher como provocadora do ato violento. A mesma autora aponta 

para a necessidade de desmistificar essa visão instalada no coletivo para que assim 

possam ser oferecidas respostas e apoio efetivo às mulheres. 

Embora seja reconhecida uma alta magnitude da violência doméstica contra a 

mulher, estudos apontam para a invisibilidade do fenômeno quando são verificadas as 

baixas taxas de registros nos prontuários dos serviços de saúde. Um estudo realizado em 

uma unidade de atenção primária em São Paulo identificou que 57% das mulheres 

atendidas relataram algum episódio de violência física na vida, mas que somente 10% 

dos casos foram registrados nos prontuários (SCHRAIBER & D'OLIVEIRA, 1999).  

Para enfrentar o quadro de desigualdade em que as mulheres sempre estiveram e 

a violência que vêm sofrendo em função das relações assimétricas e hierárquicas 

existentes entre homens e mulheres, com a subordinação da mulher, o Governo Federal 

criou, em 2003, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres com o 

objetivo de formular, coordenar e articular as políticas para esse segmento. Esta 

Secretaria elaborou, por meio das diretrizes definidas na I Conferência Nacional de 

Políticas Públicas para as Mulheres (CNPM), realizada em 2004, o Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (PNPM), no qual foram indicadas as diretrizes e as linhas de 

ação para a promoção da igualdade de gênero (SPM, 2004). 

Num amplo processo participativo que envolveu a sociedade civil e os governos 

estaduais e municipais, a primeira CNPM definiu quatro áreas estratégicas de atuação: 

autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não 

sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e enfrentamento à 

violência contra as mulheres. 

Para atuar nestas áreas estratégicas, a política nacional para mulheres tem como 

pressuposto que os papéis sociais assumidos por homens e mulheres são fruto de uma 

construção histórica, cultural e política, e que estes estruturam as relações sociais e 

econômicas. Desse modo, o Estado teria o papel de intervir propondo políticas para as 

mulheres que visassem construir a igualdade e equidade de gênero, levando em 

consideração as diversidades de raça, etnia, gerações, orientação sexual e deficiências. 
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As ações deveriam ser organizadas em redes locais, regionais e nacionais e impactar 

transversamente as demais políticas promovendo a igualdade de gênero através do 

alinhamento destas nos níveis municipal, estadual e federal (PNPM, 2004).  

Em 2007, o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres validou os 

princípios e os pressupostos da Política Nacional para Mulheres e também as diretrizes 

e prioridades definidas na ICNPM. Porém, no II Plano houve a introdução de novos 

eixos estratégicos e um aprofundamento daqueles em execução. Nesse sentido, 

destacaram-se os segmentos de mulheres em situação de vulnerabilidade, a qualificação 

de procedimentos para obtenção dos resultados esperados, o fortalecimento das 

parcerias no setor público e a maior permeabilidade entre governo e sociedade em prol 

da igualdade de gênero (II Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, 

2007).  

Na efetivação das políticas para o enfrentamento da violência contra as mulheres 

no país, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) ocuparam 

lugar estratégico, tendo em vista serem consideradas a porta de entrada no fluxo da 

justiça e apresentarem um caráter especializado, tendo como propósito oferecer um 

atendimento diferenciado, baseado no acolhimento e não na discriminação. Em 1985, o 

governo do Estado de São Paulo implantou a primeira DEAM, experiência esta pioneira 

no Brasil e no mundo. A partir daí, estas se multiplicaram por todo o país. A 

implantação dessa política se deu a partir da pressão dos movimentos de mulheres sobre 

os governos eleitos na transição para o regime democrático e não ocorreram sem 

resistências, seja dentro das polícias ou nos próprios movimentos sociais (OBSERVE, 

2010). 

A publicação da Lei Maria da Penha no ano de 2006 foi um marco no 

enfrentamento da violência contra as mulheres e a partir dela observaram-se alterações 

significativas nos papéis das polícias, principalmente, no que tange à sua postura 

perante os episódios de violência que ocorrem no contexto doméstico e familiar. A Lei 

sugere a criação de Delegacias especializadas e de outros serviços para o atendimento 

das mulheres, deixando evidente que sua aplicação não é competência única das 

Delegacias de Atendimento à Mulher, mas de todas as delegacias de polícia. Além 

disso, deve ser aplicada a todas às mulheres que demandarem uma resposta institucional 

para enfrentar a violência.  
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Com a sanção da Lei houve um crescimento dos serviços e estes passaram a 

constituir uma rede de atendimento à mulher. Foram criados Juizados e Varas de 

Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, que começaram a instaurar 

inquéritos, a aprovar medidas protetivas e a realizar prisões em flagrante dos agressores. 

Embora até 2002, o Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher 

tivesse como política o apoio à construção de Casas Abrigo e Delegacias, com a criação 

da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM), em 2003, novas ações 

foram propostas promovendo uma mudança no foco da política. Implantaram-se 

Centros de Referência e as Defensorias da Mulher, que passaram a compor com outros 

serviços uma rede de atendimento para assistência às mulheres em situação de violência 

doméstica (SPM, 2007). 

Os Centros de Referência para atendimento da mulher em situação de violência 

doméstica, composto por uma equipe multiprofissional, vêm atender à necessidade de 

oferecer apoio imediato, orientação, acolhida e, ainda, apoiar providências adequadas a 

cada situação. O grande desafio tem sido promover o funcionamento de todos os 

serviços de forma que estes se articulem em rede. Desse modo, os Centros de 

Referências, as Casas Abrigo, as Delegacias, especializadas ou não, as Defensorias e os 

demais serviços de saúde, sociais, educação e outros parceiros, devem fazer parte de um 

novo conceito de enfrentamento à violência em que esta passa a ser compreendida como 

um problema de todos (SPM, 2003). 

2. As Redes Sociais    

As redes sociais constituem hoje um tema presente em diferentes áreas de 

intervenção social e produção de conhecimento, quer seja como conceito que possibilita 

a compreensão de certos fenômenos sociais, ou como dispositivo metodológico para a 

apreensão dos sentidos e fluxos das interações humanas, e da circulação de poder nos 

espaços microssociais.  

Pode-se definir rede social como a trama de relações que envolvem diferentes 

sujeitos sociais, sejam pessoas, instituições ou movimentos sociais. O número e as 

características dos atores, a frequência com que mantém contato, o tipo de contato 

estabelecido, os fluxos que movimentam a rede, o objetivo que os determina, e o fato 



17 
 

destas ligações serem simétricas ou assimétricas, são os principais aspectos estudados 

na compreensão das redes enquanto dispositivos sociais de trocas e interações de 

sujeitos e grupos (SOUZA et al. 2009). Nesta perspectiva, a análise das redes se efetiva 

a partir de seus aspectos formais, como a densidade das relações e a reciprocidade. 

Desse modo, entende-se que são as regularidades ou padrões de interação que moldam a 

estrutura da rede.  

No entanto, para Martins (2008), é necessário ter uma visão mais complexa da 

vida social. Para isso, deve-se ampliar a concepção sobre as redes, de modo a 

possibilitar uma expressão mais fiel da dinâmica social por meio destas. Assim, a 

abordagem das redes sociais implicaria na caracterização da natureza dos vínculos e das 

trocas que ocorrem entre os atores.   

Deve-se, entretanto, ter o cuidado de não confundir o conceito de redes sociais 

com a noção de apoio ou suporte social. As redes sociais referem-se a todo o conjunto 

de relacionamentos de um indivíduo. Enquanto o apoio social diz respeito ao 

significado ou função de cada um dos indivíduos nos relacionamentos (ROTH, 1989). O 

apoio social é geralmente reportado às relações entre pessoas e grupos. Ademais, 

envolve a família e os grupos informais e os formais e institucionais, que podem 

compor as redes sociais dos sujeitos (CANESQUI & BARSAGLINI 2010). Nas redes 

sociais constrangidas e restritas, as pessoas possuem menores chances de receber apoio 

em situações adversas (MARQUES, 2009).  

Grande número de autores articula a idéia da rede social ao apoio social, seja de 

natureza estrutural, funcional, emocional ou material, na perspectiva apontada por Roth 

(1989). Rosa e colaboradores (2007), por exemplo, ao analisarem os aspectos estruturais 

e funcionais do apoio social de idosos do Município de São Paulo - Brasil, os inserem 

no interior das redes sociais compostas pela família, amigos, vizinhos, colegas de 

trabalho e comunidade. Do mesmo modo, Cohen et al (2000) apontam o papel das redes 

informais de relacionamentos pessoais no suporte social que favorece a saúde e o bem 

estar dos sujeitos. Para o autor, o efeito positivo do suporte social decorre da integração 

entre indivíduos, ou seja, da rede de pessoas significativas que cada um constrói em 

torno de si, o que possibilita a ocorrência de trocas (COHEN, 2000).  
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A importância da rede social de apoio também foi salientada no trabalho de 

Lavall et al., (2009) e Dalmollin & Vasconcelos (2008), os quais, após levantarem a 

rede social de pessoas com transtornos mentais, concluíram que o conhecimento da rede 

de apoio desses pacientes deve ser valorizado como mais um recurso no cuidado, 

devendo ser  facilitada a parceria entre a equipe e os atores com vínculo significativo 

junto à pessoa com sofrimento psíquico.  

A idéia de redes sociais também tem sido utilizada para compreender as 

dinâmicas de poder em espaços microssociais, como ainda os modos como este poder 

pode ser utilizado para alavancar ações de resistência ou de empoderamento da 

comunidade.  Valla (2000), por exemplo, problematizando a idéia de apoio social como 

estratégia para a promoção da saúde e para a prevenção de agravos por meio da 

solidariedade e da reciprocidade, aponta que esta também pode ser uma forma dos 

grupos sociais subalternos terem maior controle sobre seu próprio destino. Para o autor, 

não há como discutir redes sociais sem abordar as questões de poder que permeiam a 

sua construção, seja o poder que circula no interior da rede, seja o poder que um dado 

grupo de pessoas adquire ao se articular em rede, passando, com isso, a enfrentar 

coletivamente seus problemas.  

Sousa (2003), buscando compreender a dinâmica de redes sociais diante das 

dificuldades de subsistência alimentar em situação de pobreza, torna evidente o valor 

dos movimentos sociais para a redefinição da cidadania e de fortalecimento da 

solidariedade entre os sujeitos, e também da prática religiosa, que impulsiona o apoio 

social e a formação de redes. Ou seja, a concepção de rede social aí presente não 

considera apenas a rede formada por interações entre sujeitos próximos e que ocorrem 

de modo casual, mas considera o papel das instituições nas redes sociais. Essa 

articulação é vista como capaz de favorecer o fortalecimento e a legitimação frente o 

poder público na busca por melhoria nas condições de vida da população. A autora 

salienta a importância da análise sociocultural como procedimento metodológico no 

estudo das redes de apoio social, pois a análise do contexto cultural é decisiva para 

entender a influência de cada componente das redes sociais na percepção dos 

integrantes da rede de apoio, identificando quem deve fornecer e quem deve receber 

apoio e sob quais circunstâncias.  
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Outra perspectiva na utilização do conceito de redes sociais no âmbito da saúde 

é aquela que enfatiza a rede de serviços e a sua articulação com o sujeito e sua rede de 

familiares e amigos, na construção dos trajetos terapêuticos. Em estudo para identificar 

as redes de apoio de pacientes com doença crônica renal, Paula et al (2008) concluem 

que as famílias devem ser incluídas como facilitadores do processo terapêutico, havendo 

maior eficácia das ações intersetoriais e multipofissionais dentro de uma grande rede 

social (PAULA et al., 2008). Estas conclusões são compartilhadas por Mângia e 

Yasutaki (2008) que, ao estudarem os itinerários terapêuticos nos serviços substitutivos 

de saúde mental, mostraram a importância das redes sociais no trajeto dos sujeitos até o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o papel da rede composta pela família, 

vizinhos e amigos para a aquisição de um sentido de pertencimento que facilita a 

aceitação do diagnóstico e do tratamento. 

Vieira Filho (2005) e Kohlrausch et al. (2008) também ressaltam que o 

atendimento às pessoas com comportamentos suicidas e outros transtornos mentais 

requer uma organização dos serviços em rede, enfatizando a importância da cultura e 

das ações do cotidiano nos programas terapêuticos. Também é apontado que essa 

prática implica uma interatividade colaborativa e continuada de caráter interdisciplinar e 

comunitário, o que possibilita desenhos assistenciais que sejam mais complexos e 

incorporem em suas estratégias o manejo dos fatores de proteção que garantam aos 

sujeitos a possibilidade de viver a vida fora dos circuitos de institucionalização 

(MÂNGIA & MURAMOTO, 2008; FIORATI & SAEKI, 2008). 

Na abordagem das redes de serviços, ressaltam-se também os estudos que têm 

como pressuposto a complexidade dos problemas sociais e a necessária integração de 

diferentes atores organizacionais na gestão das políticas sociais (JUNQUEIRA, 2004). 

Esses estudos tomam como objeto a ação intersetorial em saúde, prática, que possibilita 

a articulação das diversas organizações que atuam no âmbito das políticas sociais, 

constituindo uma rede. Junqueira (2004) define rede:  

“[...] como um emaranhado de relações nas quais os sujeitos 
constituem os nós e como uma construção coletiva que se define na 
medida em que é realizada, aponta a dificuldade para incorporar as 
implicações da metáfora de rede nos processos de investigação e de 
intervenção social, referindo que os sujeitos não se constituem como 
tal de forma isolada, e sim como parte de múltiplas redes de 
interações: familiares, de amizade, de trabalho, recreativas”. 
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Grossi, Tavares & Oliveira (2008) demonstram, em seu estudo, que a 

organização dos serviços em uma rede articulada pode garantir eficácia ao atendimento 

de mulheres em situação de violência doméstica, sendo os profissionais aqueles que 

exercem o papel de mediadores entre as mulheres e as redes assistenciais.  

Martins e Fontes (2008) consideram que é no plano das relações interpessoais 

que se constrói a sociedade complexa. Neste plano, há um fluxo de objetos, valores e 

crenças decodificados e recodificados permanentemente pela linguagem social, que 

fornecem os elementos para a constituição das diferentes redes sociais em que o sujeito 

se insere. 

Com o objetivo de explorar a operacionalização metodológica das redes sociais, 

Martins e Fontes (2008) também propõem uma tipologia para as redes sociais: redes 

sócio-técnicas, sócio-institucional e sócio-humana. Trata-se de uma sistematização que 

permite identificar com maior clareza os atores envolvidos, os níveis organizacionais 

que definem os tipos de articulação existentes entre esses atores e os bens materiais e 

simbólicos envolvidos nas trocas entre os membros da rede. Neste trabalho, considera-

se, principalmente, a visão desses autores, por essa razão cabe aqui assinalar aspectos 

importantes dessa sistematização para os objetivos da pesquisa.  

• Rede Sócio-técnica é formada por pessoas que atuam no interior de 

sistemas organizacionais altamente regulamentados, públicos ou privados, sendo 

constituídos por atores da sociedade civil, agências governamentais, especialistas e 

técnicos da área. Esses atores têm o papel de planejar as ações que devem impactar na 

base dos sistemas e oferecer respostas às demandas sociais cada vez mais complexas em 

termos de intersetorialidade e interdisciplinaridade. Embora se constitua numa tipologia, 

cada um desses níveis de estruturação das sociabilidades é interdependente, mas fluído, 

sendo formado por aspectos morais, afetivos e emocionais que contribuem para o 

reconhecimento dos sujeitos sociais. 

• Rede sócio-institucional é uma rede que se está na fronteira dos sistemas 

governamental e não-governamental; sua dinâmica cria mecanismos que possibilitam a 

existência de uma plataforma de governança nos níveis locais, municipais e distritais. 

Neste nível de rede, não há maior formalização burocrática, sendo um espaço de 

ressonância dos interesses de atores nas políticas públicas. Neste espaço, é a sociedade 

civil que traz a público os conflitos e necessidades, orientando as direção das políticas 
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na esfera pública. Os vínculos estabelecidos entre estes sujeitos nas redes sociais, que 

articulam elementos como ação e estrutura (constituintes de um movimento ininterrupto 

e ambivalente de trocas, objetos materiais e simbólicos, dinâmicos, em circulação na 

vida social), resultam, a cada momento, na criação de novos lugares (estruturas) e 

identificações (ações) (MARTINS, 2004). 

• Rede sócio-humana trata-se do plano em que os indivíduos se articulam 

em um plano pré-político através das relações de parentesco, amizades e camaradagem. 

É aí que as pessoas se socializam e adquirem um lugar no interior do grupo 

desenvolvendo uma noção de pertencimento. Essa rede é estruturante da vida social e 

sem ela não existe a categoria abstrata chamada indivíduo. É importante salientar que 

essa rede não se conecta diretamente com os outros dois níveis. Isso ocorre somente 

quando são implantados serviços que venham de encontro às necessidades de uma dada 

comunidade e que tenham impacto em suas vidas. Deste modo, os campos de 

sociabilidade que se formam a partir dessas redes, que estruturam o cotidiano das 

pessoas, são, naturalmente, também os locais onde se constroem as representações sobre 

o mundo, as práticas que atuam sobre ele. É o lócus da reprodução da vida cotidiana 

(MARTINS & FONTES, 2008.p.112-115).   

Esta concepção de rede social sugere que os nexos, que configuram as relações 

entre as mulheres e suas redes sociais permitem compreender como se estrutura o seu 

cotidiano e quais práticas sociais nele presentes. Desse modo, realizar o mapeamento 

das redes sociais neste espaço pode ser uma estratégia privilegiada para compreensão 

das diferentes formas de mediação existentes, favorecendo a proposição e o 

planejamento das políticas públicas para este seguimento. 

Desde modo, este estudo tem como objetivo analisar a rede social de mulheres 

em situação de violência doméstica atendidas em um Centro de Referência para 

mulheres em situação de violência doméstica no município de Diadema-SP, Brasil. 

3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA: cenário, sujeitos, percurso da            

pesquisa e sistematização da análise 

3.1 a) Cenário da Pesquisa: O município de Diadema - São Paulo    
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O Centro de Referência para atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica, também chamado de Casa Beth Lobo, localiza-se em Diadema, que se trata 

de um município jovem, de porte médio, emancipado em 1961, situado na Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, estando localizado muito próximo da metrópole. 

Com grande densidade industrial, apresenta inúmeras questões sociais a serem 

enfrentadas que são decorrentes do seu crescimento desordenado, estimulado pela 

industrialização rápida e acentuada. Este processo de industrialização provocou um 

crescimento explosivo da população e um grande fluxo de migrantes promovendo um 

salto de 12.308 habitantes na década de 60, para 78.914 em 1970 (NASCIMENTO, 

1994). A estimativa populacional do IBGE, em 2009, era de 397.738, com uma 

densidade demográfica de 12.619,2 hab/km². 

   No território diademense, há aproximadamente 1.800 indústrias, 6.000 

estabelecimentos comerciais e 12.000 prestadores de serviços (ano de 2009). Segundo o 

IFDM (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal), que analisa o bem-estar de 

uma população, em 2006 Diadema estava na 67ª posição no Brasil com 0,8574 pontos, à 

frente de grandes cidades brasileiras. 

   Conhecer o perfil econômico deste município é importante, pois o fato de o 

município possuir um grande parque industrial contribui para que Diadema seja palco 

de grandes lutas reivindicatórias, originadas principalmente pela organização do 

movimento sindical, sendo os anos de 1978 e 1979 o auge desses movimentos. No bojo 

dessa mobilização, os movimentos de mulheres deram sua contribuição, participando 

ativamente de ações que impulsionaram ações políticas, trabalhistas e sociais. Sua 

presença nos setores produtivos das indústrias tornou possível a proposição de 

reivindicações pertinentes às mulheres. A participação do movimento de mulheres se 

deu de forma articulada com outros processos que além de reivindicar direitos 

específicos das mulheres, também pleiteou a criação e ampliação de políticas públicas. 

Os principais campos de ação do movimento de mulheres de Diadema se deram através 

do movimento sindical, de saúde e de habitação. 

 Através da construção participativa da Lei Orgânica do Município, o 

movimento de mulheres conseguiu garantir mecanismos de poder para assegurar os 

direitos da mulher, como a participação na gestão, no controle e na avaliação dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FIRJAN
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serviços, bem como na defesa e segurança das mulheres, através da prestação de 

inúmeros serviços.     

3.1 b)  A violência em Diadema 

Em função do crescimento populacional desordenado, devido à busca por 

emprego nas indústrias de Diadema e das cidades industrializadas do ABC paulista, 

houve uma desorganização dos recursos sociais das cidades, que eram insuficientes para 

dar conta de oferecer saneamento básico, iluminação, moradia, pavimentação para 

imensas levas de migrantes que provinham principalmente dos estados do nordeste do 

Brasil e de Minas Gerais, que ocupavam de forma intensa e desordenada o território 

municipal. Dentre as consequências dos problemas estruturais enfrentados na cidade, 

houve aumento da mortalidade infantil e dos índices de violência da cidade nas décadas 

de 1980 e 1990. 

 Avalia-se que entre os fatores que favoreceram a crescimento dos índices de 

violência está sua localização geográfica privilegiada, sendo fácil o acesso à capital 

metropolitana, bem como a proximidade com a estrada de rodagem (via Imigrantes). 

Essa localização, segundo especialistas, favorece a prática de atos delituosos em toda a 

sua extensão. 

O município de Diadema passou então a figurar entre as cidades mais violentas 

do país a partir dos anos 80, atingindo seu ápice em 1999, quando o número de 

homicídios saltou de 238 mortes em 1995, para 374 em 1999, colocando a cidade em 1º 

lugar no ranking das cidades mais violentas do Brasil. O impacto da violência na 

economia da cidade era nítido; no ano 2000 foram desocupados 600 galpões industriais 

e inúmeras empresas deixaram o município. 

Mais impactante que as perdas na economia foi a constatação, através do 

Observatório Municipal de Violência – criado em 2001 para identificar e mapear o 

fenômeno da violência em Diadema – de que a maioria das vítimas eram jovens do sexo 

masculino, de até 20 anos, que geralmente conheciam seus assassinos e moravam a uma 

distância de no máximo 1 km deles. A partir desse trabalho de reconhecimento dos 

atores e dos locais onde ocorria a violência na cidade, o governo municipal, num 

esforço conjunto de várias áreas, passou a desenvolver políticas de enfrentamento, 
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atuando como articulador e integrador das ações, estas desenvolvidas de modo 

combinado.    

Através da integração de agentes policiais no desenvolvimento de ações 

preventivas, do investimento nas políticas públicas de inclusão social, buscando a 

promoção dos direitos humanos, do incentivo à participação popular e implantação do 

Conselho Municipal de Segurança para fiscalizar o cumprimento das medidas de 

prevenção, e do mapeamento da criminalidade, implantado em 2001, permitiu-se obter 

informações sobre as ocorrências policiais registradas nas delegacias e ter acesso aos 

dados estatísticos de como, quando, onde e de que forma os crimes acontecem. Assim, 

foi possível o direcionamento de ações de prevenção e combate à violência. Essas 

iniciativas já apresentaram resultados em 2004, quando Diadema sai da primeira 

posição em 2000, nos índices referentes à criminalidade, e cai para a 18ª posição, 

conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e da 

7ª para a 38ª no ranking nacional de mortes violentas, segundos o IPEA com base nos 

dados do DataSus/MS. 

Em agosto de 2005, a prefeitura de Diadema lançou o 2º Plano Municipal de 

Segurança elaborado em parceria com o Instituto Sou da Paz, com o objetivo de ampliar 

e aprimorar as ações já em andamento, que tiveram sucesso na redução da violência no 

município.  

O principal diferencial do 2° Plano é sua elaboração com a participação de 

lideranças municipais das cinco regiões da cidade através de debates realizados em 

audiências públicas que contaram com a presença de mais 400 lideranças. Com a 

contribuição da sociedade, foram apontados compromissos e desafios que envolveram 

todos os atores sociais, desde o poder público até a sociedade organizada e a 

comunidade.  

As medidas têm como foco atuar na defesa da população de um modo geral, mas 

principalmente naquela que seria a população com maior vulnerabilidade apontada na 

análise dos dados do Mapeamento da Criminalidade que identificaram para a existência 

de um alto índice de jovens em situação de vulnerabilidade.  
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As ações propostas pelos dois Planos de Segurança foram executadas de forma 

articulada visando alcançar todos os setores da sociedade. Ações educativas foram 

realizadas voltadas para as escolas com o objetivo de evitar o uso e abuso de drogas, 

sendo os estudantes também preparados para atuarem como instrutores junto a outras 

crianças e adolescentes. Desenvolveram-se projetos em todo o município para orientar 

os jovens para o mundo do trabalho, como também para desenvolver o senso de 

cidadania e pertencimento à sua comunidade de origem. Também com o objetivo de 

proteger os jovens da criminalidade, há um compromisso do 2° Plano com a 

qualificação da Guarda Civil Municipal (GCM), que já exerce um trabalho preventivo e 

voltado à comunidade, em suprir também a escassez dos recursos de lazer nas áreas com 

maiores índices de ocorrências violentas.  

A análise do Mapeamento da Criminalidade apontou que no ano de 2001, dos 

238 homicídios ocorridos, cerca de 60% aconteceram entre as 23 e 6 horas, nas 

proximidades de locais que vendiam bebida alcoólica para consumo imediato ou no 

interior dos mesmos. Após audiências públicas realizadas em todos os bairros, entrou 

em vigor a Lei de Fechamento de Bares (LM n° 2.107/02), em 15 de julho de 2002. 

Uma cidade que possuía 156,35 bares ou similares por km², ou 82,36 moradores por 

estabelecimento, sofreu uma transformação com a restrição do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos, mas obteve a aprovação quase unânime da 

população. Estudos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Pacific 

Institute for Research and Evaluation (PIRE) avaliam que em dois anos foram salvas as 

vidas de 11 jovens por mês, somente com a restrição do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas.  

 Juntamente com a Lei de Fechamento dos Bares, outras ações têm sido 

desenvolvidas para a redução dos índices de violência: o Programa Diadema Legal 

garante a fiscalização dos estabelecimentos e o fechamento daqueles que não cumprem 

a legislação; a integração das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal; bem 

como a campanha do Desarmamento Infantil, com a troca de armas de brinquedos por 

revistas infantis; a campanha de desarmamento de adultos; o Programa Anjos do 

Quarteirão, no qual os guardas municipais de Diadema se integram aos bairros através 

de rondas realizadas a pé, de bicicletas, ou motos, com bases móveis espalhadas pela 

cidade; e também a instalação da Ouvidoria da GCM, da Corregedoria que apura 
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transgressões disciplinares dos guardas; a instalação do Centro Integrado de 

Videomonitoramento, que otimiza as ações conjuntas das forças policiais, serviços de 

saúde, defesa civil e trânsito nas operações de prevenção e socorro; e ainda as ações de 

qualificação permanente de todos os profissionais de segurança;  e a instalação do 

Núcleo de Mediação de Conflitos e para difusão da Cultura da Paz. 

As medidas integradas de combate à violência fazem parte do plano de 

Segurança de Diadema, num investimento conjunto dos empresários da cidade e da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para o fornecimento 

de equipamentos, através de convênio firmado com o Município. O município mantém 

uma avaliação permanente do andamento do 2º Plano de Segurança através de um 

Comitê de Gestão com o envolvimento das secretarias municipais, organizações não 

governamentais e os setores de segurança.  

Embora em função dos altos índices de violência, Diadema seja o foco, a 

questão da violência fazia parte das preocupações de todos os municípios da região. Em 

2001, por iniciativa do Instituto São Paulo Contra a Violência, foi criado o Fórum 

Metropolitano de Segurança Pública, com o objetivo de que fossem implementadas 

ações coordenadas de segurança nas prefeituras dos Municípios da região. Assim, as 

ações desenvolvidas em Diadema são parte de um conjunto de iniciativas fruto da troca 

de experiências e ações conjuntas. Em 2002, o Fórum aprovou um Plano Metropolitano 

para Prevenção da Violência.  

3.1.c) O Enfrentamento da Violência Contra a Mulher  

Na região do ABC, desde a década de 80, aos movimentos de luta por cidadania 

e dignidade somaram-se aos movimentos de enfrentamento à desigualdade entre 

homens e mulheres e as várias formas de violência doméstica contra as mulheres. Desse 

movimento nasceu a Frente Regional de Combate à Violência Contra as Mulheres, com 

o objetivo de  articular os vários seguimentos sociais e implementar ações de combate à 

violência, apontando para a necessidade de atuar regionalmente no enfrentamento à 

violência doméstica contra as mulheres.  

Em 1983, em Diadema, com o suporte de uma gestão municipal pautada pela 

participação popular e garantia de cidadania, o movimento de mulheres esteve presente 
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de modo ativo e propositivo na efetivação de várias políticas públicas em diversas áreas, 

principalmente na criação de mecanismos para a gestão de uma política para as 

mulheres. Nesse contexto, criou-se a Coordenadoria de Políticas Públicas para a 

Mulher, sendo o Centro de Referência para a Mulher – Casa Beth Lobo, implantado em 

maio de 1991, com a finalidade de oferecer às mulheres assistência social, 

acompanhamento psicológico, atendimento jurídico criminal, atividades sócio-

educativas, grupos de ioga e oficinas de artesanato. A casa Beth Lobo também orienta e 

faz os encaminhamentos necessários para a rede de serviços do município. Desde sua 

inauguração até o ano de 2009, o serviço realizou mais de 15 mil atendimentos a 

mulheres em situação de violência doméstica. No ano de 2008, recebeu 321 mulheres 

que buscaram o serviço pela primeira vez e em 2009, 379. 

Os dados estatísticos sobre a violência em Diadema não foram desagregados por 

sexo, e por isso não permitem conhecer o número de mulheres que sofreram violência 

ou morreram naquele município no período em que os índices de violência foram mais 

altos. No entanto, chama atenção o fato de fazerem parte dos seis objetivos da 

implantação da Lei de Fechamento dos Bares, de 2002, a prevenção das agressões 

contra as mulheres e dos distúrbios domésticos atribuídos ao uso abusivo de álcool 

(ILANUD/BRASIL, 2002).  

A Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM de Diadema começou a 

funcionar em 2000 e conta com uma boa estrutura física. Registrou, em 2008, 1.725 

Boletins de Ocorrência e, em 2009, 1788. Também em 2008, do total de Boletins de 

Ocorrência, somente 300 inquéritos foram instaurados, e em 2009, 220. O número 

reduzido de inquéritos é atribuído à desistência por parte das mulheres em dar 

continuidade ao processo contra o agressor. A DEAM trabalha em parceria com o 

Centro de Referência Casa Beth Lobo, com a assistência judiciária do município e com 

o Conselho Tutelar.       

Desde 1998, o Grupo Temático de Gênero subsidia as discussões no Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC. É composto por sete municípios da região (Diadema, 

São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra) e vem constituindo uma política regional de apoio às mulheres em 

situação de Risco de Morte por violência doméstica. Este grupo temático apoiou e 

colaborou para a implantação de serviços nos sete municípios da região. Foram 
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instaladas Delegacias de Defesa da Mulher em três municípios e em cada uma das 

cidades da região existe um serviço municipal de apoio à mulher em situação de 

violência doméstica, oferecendo o atendimento multidisciplinar e acolhimento em duas 

Casas Abrigo da região quando há risco de morte. 

Embora a região conte com esta rede de serviços, e apesar da promulgação da 

Lei Maria da Penha (Lei 11340), em 2006, o Grupo Temático avalia que ainda há muito 

que fazer para que a rede tenha agilidade e eficácia no atendimento e no enfrentamento 

à violência contra as mulheres (Guia Regional de Serviços – Atendimento às Mulheres 

em Situação de Violência, 2010). 

3.2 Sujeitos e coleta do material empírico 

A coleta de material empírico se deu a partir da observação participante de 

agosto de 2010 a julho de 20113 e de entrevistas em profundidade realizadas com 

mulheres atendidas no Centro de Referência-Casa Beth, coordenadores e profissionais 

da equipe deste Centro de Referência e da Casa Abrigo, realizadas no período de 15 de 

abril a 5 de julho de 2011.  

A observação participante incluiu a presença em atividades programadas pela 

equipe na sala de espera, considerando a frequência de duas vezes por semana ao longo 

de 11 meses. Todas as observações, bem como os diálogos e as situações vivenciadas 

foram registradas em diário de campo.  

As entrevistas tiveram como foco a relação da mulher com o agressor, sua 

inserção nas redes sociais e a identificação dos mediadores colaboradores nas redes da 

mulher. Caso os pontos a serem investigados não fossem contemplados no relato da 

mulher, outras perguntas poderiam ser apresentadas. Esta estratégia objetivou dar 

visibilidade às trocas estabelecidas entre as mulheres em situação de violência 

doméstica e os atores de suas redes sociais no cotidiano, valorizando a subjetividade 

presente nessas relações. 

Assim, uma alternativa de pesquisa para a compreensão do caráter relacional da 

vida das mulheres seria olhá-las a partir de sua localização no tempo e no espaço, onde 

                                                           
3 Após aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (parecer nº 0322/2010)  (ANEXO 
1) e a obtenção da autorização da instituição para a realização da pesquisa (ANEXO 2). 
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se dão suas relações e interações, destacando a importância das redes constituídas na 

vida cotidiana como espaço estratégico para produzir outras lógicas relacionais, por 

meio de uma rede de significações, construída historicamente e cotidianamente 

atualizada (MARTINS, 2008).  

Para alcançar este nível de análise, foi necessário considerar os aspectos 

simbólicos e intersubjetivos presentes nas relações, considerando conflitos, alianças, 

pactos, motivos e representações que interferem nos sistemas de relações, buscando 

identificar como essas redes influenciam os processos de representação das realidades 

sociais e culturais (MARTINS, 2009a). 

A escolha da Casa Beth Lobo para a realização da pesquisa se deveu ao fato 

deste ser o Centro de Referência para o qual são encaminhadas as mulheres abrigadas na 

Casa 1- Abrigo para Mulheres com risco de morte, local onde esta pesquisadora atuava 

profissionalmente. As mulheres que chegam a Casa Abrigo são encaminhadas das 

Secretarias de Assistência Social ou dos Centros de Referência de outros municípios da 

região do grande ABC, e até mesmo de outras cidades do Estado de São Paulo. À Casa 

Beth Lobo cabe dar o suporte social, psicológico e jurídico às mulheres abrigadas na 

Casa 1, quando estas já se encontram em condições físicas e emocionais para dar início 

aos acompanhamentos propostos pelo Centro de Referência.  Esta escolha trouxe a 

possibilidade de construir um conhecimento também a partir da experiência, 

possibilitando a reflexão sobre um objeto vivido no cotidiano.  

 As entrevistas foram realizadas nas dependências do Centro de Referência – 

Casa Beth Lobo, em sala reservada e em data e horários marcados. As entrevistas com 

os profissionais, atendentes e coordenadores, pessoas-chave para contribuir na 

compreensão das redes sociais e/ou fatos que se relacionam com as mulheres, 

realizaram-se na Casa Beth Lobo, com exceção da coordenadora deste serviço que na 

época das entrevistas estava em fase transição para assumir a coordenação de outro 

órgão, tendo sido por esta razão entrevistada em outro local. A entrevista com 

coordenadora da Casa Abrigo 1 e com uma das mulheres abrigadas realizou-se na 

própria Casa Abrigo 1. A mulher que estava abrigada na Casa 2 foi entrevistada na Casa 

Beth Lobo, sendo esta uma escolha sua, devido à falta de privacidade do abrigo. A 

coordenadora da Casa Abrigo 2 não foi entrevistada por não estar disponível na época 

da entrevista. A entrevista com a escrivã se deu na DEAM.  
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Para definição dos critérios de seleção das mulheres a serem entrevistadas, 

considerou-se o interesse em captar a diversidade de perfis das mulheres que eram 

atendidas pelo Centro de Referência. Com esse objetivo, levantou-se a história trazida 

pela mulher para a instituição a partir das fichas preenchidas pelos profissionais no 

momento em que ela foi acolhida no Centro. Os dados desse registro foram discutidos 

com o profissional de referência de cada mulher, de modo a evitar distorções ou 

constrangimentos para as mulheres. 

No período em que se deu a pesquisa, inúmeros foram os percalços vivenciados 

pela equipe do Centro de Referência. A localização da casa onde funcionava o Centro 

favorecia a exposição a assaltos, por isso houve a paralisação de parte dos atendimentos 

em função de dois assaltos a profissionais. Esses episódios também abalaram o estado 

de ânimo da equipe, principalmente porque não eram os primeiros, e fizeram repensar a 

fragilidade de um espaço que deveria oferecer segurança às mulheres. Outro fato 

marcante foi o falecimento do filho de uma das profissionais da equipe, muito 

conhecido de todos pelo fato de sua mãe ser uma funcionária antiga. Novamente, a 

equipe teve que se reorganizar para enfrentar uma situação dolorosa.  

Em função dos problemas de segurança já mencionados, o serviço foi transferido 

para um local mais seguro. Essa mudança afetou o atendimento inclusive no que diz 

respeito à comunicação entre as mulheres e a Casa, pela demora de instalação da linha 

telefônica. Para finalizar, houve a remoção da coordenadora do Centro de Atendimento, 

obrigando os profissionais a se dividirem entre atribuições técnicas e funções 

administrativas.  

Resgatar esses processos vivenciados pela equipe multiprofissional e usuárias, 

compartilhados pela pesquisadora, favoreceu a compreensão dos elementos que 

estruturam os serviços e mantêm as redes que dão sustentação aos atores aí inseridos, 

seja no que se refere a estruturas materiais ou as relações intersubjetivas.  

Diante desta dinâmica, em que vários contatos foram perdidos, houve a 

necessidade de convidar novas mulheres para participar da pesquisa, já que algumas das 

mulheres convidadas se afastaram do serviço. Também foi necessário fazer novos 

pactos com os profissionais do Centro de Referência, tendo em vista a reestruturação 

tanto interna quanto externa pela qual passava a equipe.  
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Ainda no processo de organização e transição que estava sendo vivenciado por 

todos no Centro de Referência, foi possível identificar as mulheres que fariam parte da 

pesquisa, tomando por critério o tipo de vinculação conjugal da mulher – casada; 

separada; separada, mas vivendo na mesma casa e abrigada. Buscou-se incluir ao menos 

duas mulheres vivendo em cada uma destas situações. Também considerou-se na análise 

dos dados a idade da mulher, o tempo de convívio com o parceiro e a presença de filhos 

dependentes ou não. Inicialmente, seriam incluídas no estudo mulheres com até 25 anos, 

mas esta população não foi encontrada. Após a identificação, foi realizado o convite 

formal e explicado o objetivo da pesquisa, e, a partir da concordância e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 3), foi realizada uma 

entrevista.  

Foi aplicada uma entrevista em profundidade com três perguntas norteadoras:  

1) Tendo em vista que a razão pela qual você frequenta o Centro de Referência é 

em função de estar (ou ter estado) em uma situação de violência doméstica, gostaria que 

você me contasse como você faz no seu dia a dia para lidar com essa situação? 

2) Quem são as pessoas, instituições ou outros meios que a ajudam a buscar uma 

solução ou a suportar essa situação e como elas a ajudam? 

3) O que faz (ou fez)  você permanecer com esta pessoa apesar de sofrer 

violência? 

Com o objetivo de complementar algumas informações ou esclarecer outras, em 

alguns casos houve a necessidade de marcar mais uma ou duas entrevistas com as 

mesmas mulheres.  

No quadro abaixo, apresenta-se a relação das mulheres entrevistadas e algumas 

de suas características utilizadas como critério e inclusão no estudo. 

Nome Critério Idade nº de 

filhos 

Tempo de convívio 

Luciana Abrigada 35 anos 00 10 anos  

Ana Abrigada 27 anos 03 09 anos 

Diana Separada 39 anos 01 13 anos 



32 
 

Dirce Separada 46 anos 02 12 anos 

Sueli  Casada 51 anos 02 28 anos 

Rosana Casada 52 anos 02 31 anos 

Joana Casada 48 anos 00 12 anos 

Mariana Separada dentro de casa 52 anos  02 33 anos 

     Maria de Fátima Separada dentro de casa 53 anos 03 33 anos 

Quadro 1.  Mulheres entrevistadas segundo critérios de inclusão.  

Para ampliar as dimensões do estudo, realizaram-se também entrevistas com oito 

profissionais do Centro de Referência, da Casa Abrigo e da Delegacia de Atendimento à 

Mulher de Diadema. Preservando o sigilo exigido pelo comitê de ética, foram alterados 

os nomes das mulheres e omitidos os nomes dos profissionais, permanecendo somente a 

sigla de suas funções. 

Sigla de identificação Função Sexo 

CCR Coord. do Centro de Referência feminino 

CCA Coord. da Casa Abrigo feminino 

AS Assistente social feminino 

AS2 Assistente social feminino 

Psicólogo Pso masculino 

Psicóloga Ps feminino 

Recepcionista R feminino 

Escrivã E feminino 

Quadro 2. Profissionais entrevistados nos três serviços 

As entrevistas com os profissionais desenvolveram-se a partir das seguintes 

questões: 

1)  Quais as principais características que você observa nas mulheres 

quando chegam ao Centro de Referência? 

2) O que chama mais atenção na relação com o companheiro e com as 

outras pessoas e quais são as outras pessoas? 

3) Quais são os parceiros do Centro de Referência? Quais são os seus 

parceiros? 

A coleta de dados foi complementada com a observação de diferentes atividades 

do Centro de Referência: reuniões de equipe, grupo de mulheres, sala de recepção e 
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festas. A observação forneceu subsídios complementares para a compreensão dos 

processos referidos nas entrevistas.  

3.3 Sistematização e análise  

As entrevistas foram transcritas na íntegra, procurando manter as expressões 

utilizadas, os posicionamentos, as dúvidas e os silêncios. Inicialmente, o material foi 

organizado de modo temático, considerando o casamento e as expectativas das mulheres 

frente a este evento, bem como a irrupção da violência no interior da relação conjugal e 

os recursos que as mulheres irão lançar mão para lidar com a situação.  

Após esta primeira etapa, o conteúdo das entrevistas foi analisado buscando-se 

configurar a rede social de cada mulher, representando-a graficamente a partir da 

intensidade, da proximidade e freqüência com que os atores se encontram e dos fluxos 

das trocas estabelecidas entre eles.  

A interpretação dos dados obtidos após a sistematização temática do conteúdo 

das entrevistas e do delineamento da rede de cada mulher tomou por referência a 

proposição de Martins (2008a, p.124). O autor considera que os aspectos abaixo são 

importantes para um aprofundamento das relações sociais e devem ser levantados para a 

compreensão da dinâmica entre os atores das redes:  

a) Os LUGARES das pessoas (reconhecimento e visibilidade dos atores 

participantes da situação social); 

b) Os VALORES que regem as trocas (confiança, gratidão, solidariedade, 

lealdade);  

c) Os tipos de ACORDOS e PACTOS (alianças, regras, leis, contratos);  

d) MEDIADORES COLABORADORES (lideranças carismáticas e/ou 

sancionadas, autoridades públicas e/ou religiosas, e/ou civis, pessoas solidariamente 

responsáveis com o próximo) que garantem a coesão comunitária;  

e) O conjunto de INSTITUIÇOES SOCIAIS (família, direito, política, 

econômica, cultura, religião, saúde, etc.) que forma o todo social. 

Esses aspectos serviram de eixos para a análise e interpretação dos relatos das 

mulheres. Foram também consideradas as similaridades entre as redes sociais de 



34 
 

diferentes mulheres, e comparadas com eventuais similaridades no tipo de situação 

conjugal, idade e tempo de convivência.   

4. A fala das mulheres: 

As narrativas ofereceram elementos para compreensão da dinâmica das relações 

estabelecidas pelas mulheres com seus familiares, amigos, membros da comunidade e 

profissionais. As experiências de vida de cada uma delas é marcada por representações, 

idéias e práticas que dão sentido à sua história e contribuem tanto a identificação de 

elementos que se relacionam às suas redes sociais quanto para apontar a existência de 

sujeitos mediadores colaboradores,  que tornam mais brando o processo ou facilitaram 

um desfecho positivo.  

4.1 a) As expectativas em relação ao casamento e a irrupção da violência 

Os relatos sobre as expectativas em relação ao casamento mostram existir uma 

idealização sobre como deveria ser essa relação, que antecede ao próprio casamento. 

Essa idealização está atrelada ao planejamento de uma vida em que os papéis seriam 

assumidos de acordo com as expectativas sociais. Assim, as mulheres relatam o desejo 

de ter filhos e de colaborar com o companheiro para que a família venha a ter uma vida 

com conforto. Essa relação idealizada pressupõe, na maioria dos relatos, a superação 

das limitações vivenciadas em sua família de origem. Buscar essa superação é algo 

muito valorizado pelas mulheres, que, ao mesmo tempo, consideram que os homens, 

como provedores, têm obrigação de participar desta construção. Para as mulheres, o 

casamento implica em uma parceria na qual ambos devem promover a melhoria das 

condições de vida para si e para os filhos. Este parece ser um acordo implícito 

estabelecido no momento da união, que a mulher vivencia como não cumprido. 

Observa-se este posicionamento no relato de Dirce: 

“a gente se casa, sei lá, sonhando ser feliz, de ter um cara que te entenda, que te 

compreenda... vivi esperando que um dia ele acordasse dessa vida aí que ele leva que eu não 

sei, que mundo que ele vive que não tem sonhos, a gente sonha com trabalhar e ter uma vida 

melhor, eu cheguei a falar pra ele - a gente não era pra morar onde a gente tá morando, 

porque eu trabalho, não ganho mal, você, mesmo que você ganhe  pouco, mas gente juntando 

os dois a gente estaria numa casa melhor, teria nosso carro do ano, uma vida 

maravilhosa...mas só que a pessoa é acomodada, e não vai mudar.” 
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Em alguns casos, o reconhecimento de que a relação não teve início com base 

em um sentimento mais profundo ou aconteceu de forma precipitada em função de uma 

gravidez, faz com que a mulher assuma para si o compromisso de construir uma família, 

e crie a, expectativa de que o marido tenha o mesmo empenho. Os relatos não deixam 

transparecer outra razão que não seja o compromisso com o pacto do casamento para 

que a mulher se mantenha na relação. Tal situação é visualizada no relato de Diana: 

“...ele também era recém separado, por isso que eu falo, eu estava saindo de um 

relacionamento que eu tinha sofrido bastante, então eu acredito que nós estávamos carentes, 

então quer dizer não foi essa coisa de amor, só que como eu já tava ali naquele barco, eu falei 

assim, poxa foi essa a família que eu escolhi então eu vou tentar fazer com que seja realmente 

uma família de verdade, aí é onde eu acho que quando dois não quer não constrói, a gente 

construiu uma casa, depois por motivo de família a gente saiu, vendemos e compramos aqui, 

inclusive terminamos de construir agora, estamos vendendo de novo.Então minha vida foi essa, 

eu vou falar pra você...psicologicamente eu tô abalada, eu já não sou mais a mesma pessoa que 

eu era antes.”     

Baseadas em trocas esperadas e valorizadas socialmente, as mulheres acreditam 

ter responsabilidade na solução dos problemas que o homem apresenta. Elas consideram 

ser capazes de curar o companheiro da dependência de álcool ou de drogas, e que à 

medida que isso venha a acontecer a questão da violência também estaria resolvida. Isso 

ocorre por associarem a agressividade do homem à dependência química. Como afirma 

Diana: 

“foi assim no começo do meu casamento, eu comecei a sofrer violência com ele, mas eu 

amava, achava que dava pra consertar, que ia melhorar.” 

Embora vivenciando situações de violência física e psicológica, as mulheres 

desejam manter a união.  Acreditam que o marido pode vir a melhorar, assumindo que a 

sua presença é essencial para a vida da família e para que possam criar juntos os filhos. 

Terminar a relação em função dos problemas existentes adquire uma dimensão 

destrutiva e de fracasso. À medida que as mulheres entendem que uma das suas tarefas é 

manter a coesão familiar, este fracasso é vivenciado como um fracasso pessoal, ou 

resultado da sua falha ou incompetência nesta tarefa. Diana relata sua persistência em 

manter o casamento, ainda que fosse constantemente agredida fisicamente e ameaçada 

pelo marido: 
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“ele gostava muito de beber, todo final de semana ia pra casa da mãe dele com os 

irmãos, 12 irmãos! Eu acompanhei várias vezes, gente 13 anos, é muito tempo, quer dizer eu 

não desisti fácil, eu não tô desistindo agora, ah é porque eu abandonei o barco, porque já não 

dava mais pra mim, porque já tava a ponto de atingir emocionalmente, psicologicamente, a 

coisa tava atingindo até a minha vida profissional, me atingia ter que lidar com essa situação 

de muita farra, por isso que eu dei de mim tudo, até o meu vale transporte eu dava na mão dele, 

porque eu achava que já que ele não me reconhecia de outra forma ele poderia me reconhecer 

dessa.” 

As situações de violência vivenciadas no início do casamento, em geral, são 

compartilhadas com as mães que têm uma grande influência sobre as filhas. Ainda que 

o apoio materno venha via telefone, em função da distância física, como é o caso de 

algumas das mulheres, é à mãe que elas recorrem na tentativa de compreender, quando a 

violência irrompe, o que está acontecendo e pedir orientação sobre o que devem fazer. 

Contudo, as mães reforçam as diferenças existentes entre homens e mulheres, afirmando 

ser natural que o homem tenha tal atitude. As orientações da mãe de Sueli, que 

constantemente era humilhada e ameaçada pelo companheiro, exemplificam bem a 

forma como se dá esse posicionamento: 

“e eu pegava o telefone, ligava pra minha mãe contando... mãe ele tá... é, dizia ela... é 

assim mesmo... ela dizia, aah é assim mesmo... porque ela foi criada pra isso, e então da 

maneira que ela foi criada ela passava pra gente, ah é assim mesmo conviver é difícil, a gente 

tem que fazer por viver, é assim mesmo, conviver a dois é difícil, a gente tem que fazer por 

viver, eu fui ouvindo aquilo, fui ouvindo, mas sempre as brigas, e igual eu te falei, ela sempre 

falava, ah quando ele tiver falando, deixa ele falar, depois quando tiver numa boa, vocês vão... 

aí é sua vez,  porque quando... ela falava... quando um tá com raiva o outro vai e acaba em 

violência mesmo, né? 

O posicionamento das mães pode ser compreendido tendo em vista que estas são 

reprodutoras dos valores sociais atribuídos às mulheres, aos homens e às famílias 

(CHAUÍ apud SANTOS & IZUMINO, 2005), em especial, à concepção de que os 

homens podem exercer algum poder sobre as mulheres (ROVINSKI, 2004) Como 

ressalta Mariana:  

“ eu não sei de devia falar isso...mas tem mulher que talvez mereça apanhar, se faz 

coisa errada, desrespeita o marido, não cuida da sua obrigação, tudo bem, mas eu não admito 

porque eu não faço nada errado, nada...eu não gosto de nada errado.”  



37 
 

Em muitos relatos, é referido que as mães e sogras corroboram o posicionamento 

dos maridos e filhos no sentido da manutenção da relação, mesmo com violência. 

Segundo as mulheres, essas figuras parentais compreendem a violência como uma 

reação normal dos homens dada sua natureza, e ao seu papel de provedor e chefe da 

família. Desse modo, em alguns casos, a culpa pelas agressões é atribuída ao 

comportamento da mulher, que não ocupa seu lugar devidamente. Rosana retrata o 

posicionamento da mãe em relação aos seus questionamentos sobre o seu casamento: 

“ assim ele chegava muito tarde em casa, ele chegava depois das onze, ele chegava 

duas ...três horas da manhã, ele vivia sempre bêbado, eu lavava a roupa dele sempre suja, que 

ele não usava, não sujava de dia, e eu lavava... Porque isso? Ah homem é assim mesmo, mãe 

será? É, outro vai ser igual.Então eu não tinha com quem conversar, só tinha a minha mãe, e 

como eu via ele como o provedor da casa, como um cara que ia me fazer feliz, porque eu 

gostava muiiito dele ao ponto de me esquecer, ao ponto de me isolar do mundo. E eu tive dois 

filhos seguidos, né? Então eu fui mãe e pai dos meus filhos.” 

 Rosana relata o sentimento de estar só para compartilhar sua vida; percebe a 

forma como era tratada pelos pais. Era como se estes tivessem transferido a 

responsabilidade e a posse sobre ela para o marido, não querendo correr o risco de ter 

que recebê-la de volta, quando tinha apenas quinze anos:  

“então com quem eu ia falar, e eu também percebia que meu pai e minha mãe, tipo 

assim, casou ...leva, não trás de volta, meio que entrega e fica, e logo depois eles foram pra 

Recife e ficaram lá 20 anos.”  

Mães e sogras ocupam um lugar de destaque na rede social das mulheres, 

havendo um vínculo de cumplicidade, lealdade e solidariedade para com a mulher, mas 

nos limites dos papéis estabelecidos socialmente. O rompimento com esta ordem parece 

ocorrer em situações em que há risco grave à vida da mulher e, ainda assim, somente a 

mãe é capaz de fazê-lo, pois a sogra se mantém ao lado do filho. Estas figuras parentais 

representariam um laço forte na rede das mulheres, embora seu caráter dúbio favoreça a 

fragilização da mulher, que demora a buscar ajuda externa em função da dúvida 

instalada sobre a sua responsabilidade em relação à violência e ao seu direito de romper 

a organização familiar. Ana, que durante dez anos foi impedida de ter contato com 

outras pessoas, dormir e alimenta-se na hora que desejava, além de sofrer agressões 

físicas, relata como era sua vinculação com a sogra: 
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“... o filho dela podia ficar dormindo, e eu já não.  Assim... ela falava que eu era obrigada a 
ficar com o filho dela e que só a morte separava eu dela também, e assim ela falava que eu 

nunca poderia deixar de trabalhar com ela. Então...ela...assim nunca deixou eu...eu acho que 
ela acha que eu sou propriedade dela também, porque ela falava que eu era melhor do que as 

filhas dela, talvez por fazer tudo que ela quisesse, eu não sabia falar um não...”  

Dentre as mulheres entrevistadas, somente duas não têm filhos, as demais têm 

em média dois, sendo este o relacionamento mais consistente estabelecido durante o 

período em que mantém a relação com seu parceiro. Ainda que alguns dos filhos não 

tomem partido na relação dos pais, é em função deles que a mulher investe a maior 

parte de sua energia e tempo.  

Já as relações estabelecidas entre os homens e seus filhos não apresentaram 

linearidade. Em alguns casos, há distanciamento, em outros, agressão, e em outros o 

vínculo dos filhos com o pai é de proximidade e dedicação. Nestes casos, a relação entre 

pais e filhos é muito valorizada pelas mulheres, sendo uma das razões para que as estas 

não compartilhem com os filhos os problemas da relação com o pai deles. Isto contribui 

para o isolamento emocional da mulher em relação à vivência de violência conjugal.  

Para uma das mulheres, a relação entre pai e filho aparece como a razão 

principal para a manutenção do vínculo conjugal. Um dos filhos é esquizofrênico (sic) e 

é com a ajuda do marido que ela conta para cuidar do rapaz. Por essa razão, as 

violências cometidas pelo parceiro são minimizadas. Maria de Fátima explica como se 

dá a relação no fragmento abaixo: 

“Hoje nós estamos separados de cama e de sexo e tudo, mas nós tamos na mesma casa 

por causa do meu filho doente, ele é esquizofrênico, e ele sempre foi responsável, teve 

responsabilidade, mas quando bebe...e bebe direto...ele é muito agressivo, ele não importa se 

vai matar ou o quê que vai fazer.”  

A necessidade de ajuda dos parceiros na criação dos filhos, o apoio material que 

este fornece e a rede de relações estabelecidas no entorno, que dão sustentação à 

estrutura organizada para suprir suas necessidades do cotidiano, formam uma trama que 

dificulta a saída das mulheres da situação de violência, já que, para muitas, isto significa 

a perda desses suportes. Além da necessidade da presença do companheiro para ajudar 

nos cuidados com os filhos, há que se considerar o contexto vivenciado pelas famílias, 

especialmente no que se refere à violência no entorno. Maria de Fátima relaciona as 
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situações vivenciadas no âmbito privado com o contexto violento em que vive, 

exemplificando este equilíbrio instável entre manter-se no casamento e no bairro onde 

mora, ou perder os apoios dados pelo marido em relação ao filho doente, e pelos 

vizinhos que têm para com o rapaz uma relação de cuidado em função de seus 

problemas mentais. Este cuidado também favorece a mulher na realização de suas 

atividades diárias, mas não a protege da violência doméstica, segue o relato de Maria de 

Fátima: 

“eu gostaria de viver é uma amizade, com ele pai dos filhos, mas viver, não sofrer. É, 

eu esforço pra isso, agora no papel aí eu não quero, porque aí vai ter que vender a casa, tem 

que ser dividida, meu menino no estado dele, ele já cresceu naquele bairro, então todo mundo 

já conhece e sabe que ele é doente, em outros lugares eu vou ter dificuldade com os vizinhos, 

até com a bandidagem que anda por aí, é perigoso, lá todo mundo conhece.” 

Nos relatos verifica-se que há o compromisso das mães com segurança dos 

filhos. A preocupação de que estes não sofram algum tipo de violência está sempre 

presente e para evitar qualquer situação mais grave, na maioria das vezes, a mulher se 

submete e cala-se na presença dos filhos, como no relato de Mariana: 

“Tem vez que ele fica a semana sem beber, aí quando ele bebe, ele começa né? E se eu 

não falar nada pra ele ele vai ficar lá falando sozinho, não vai muito longe não, mas meu filhos 

não aceitam que ele bebe, meus filhos não bebem, vai falar pra ele, ele acha ruim, aí começa o 

problema, o de 30 anos não, ele não fala nada, ele é totalmente neutro, aí o de 25 vai falar pra 

ele que ele não pode beber e ele fica nervoso.”  

Sete das nove mulheres entrevistadas consideram que a agressividade do marido 

estaria relacionada ao uso de álcool ou outras drogas. Quando isso ocorre, ela e os filhos 

estão mais sujeitos a serem agredidos pelo homem, como expõe Maria de Fátima: 

“ fazer acusações que não é verdade, ele vem pra cima mesmo, tanto de mim quanto 

dos filhos, quando bêbado ele implica com os filhos e os filhos têm que manter a calma pra 

conversar, porque senão ele agride. Então eu considero ele agressivo até hoje, agora fora da 

bebida ele é muito bom, mas bebeu...ele já tá sem controle, ele tá dominado pelo álcool já, né? 

Mariana também relaciona a violência do companheiro com a dependência de 

álcool:  
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“ele agride verbalmente, palavrões, humilha essa é a agressão dele quando ele bebe, 

quando ele não bebe ele fica totalmente deprimido e não fala nada, você pergunta duas ou três 

vezes e ele não responde.” 

As mulheres sob vários aspectos preservam os filhos dos problemas que vivem 

com o companheiro, manifestando preocupação com a preservação da imagem do pai 

perante os filhos. Rosana relata como se dá esse cuidado: 

“mas eu não sou lá a vida deles também, quero que sejam felizes, não vou ficar, ééé..lá 

falando mal do meu marido para os meus filhos, que não faz bem, não é por aí. Então eu separo 

muito as coisas. Então eu ouvi muito a minha mãe falar do meu pai, então tem coisa que até 

onde eu fui parar brigar e perceber que fizeram comigo eu não quero fazer com eles, esse lado 

ruim...ah seu pai papapa, então às vezes eu me pego...opa...seu pai, isso aqui é com você, isso 

aqui é comigo.” 

Em alguns arranjos familiares, as mães afirmam que os filhos apresentam algum 

tipo de problema, seja relacionado ao rendimento escolar, seja comportamental, e 

atribuem os distúrbios à violência vivenciada em casa. Nestes casos, somente a mãe é 

chamada a resolver a questão. As instituições de educação e saúde de maneira implícita 

atribuem à mulher a responsabilidade de resolver os problemas diagnosticados. Em 

nenhum dos relatos, é dito que o pai foi convocado a participar de reuniões na escola ou 

em consultas médicas referentes a problemas de seus filhos. Este posicionamento das 

instituições recoloca as mulheres no centro do espaço familiar e no lugar de única 

responsável pelos filhos. Esta responsabilidade é apontada, nas entrevistas, como fator 

determinante para o abandono dos estudos e do trabalho por algumas mulheres.  

Embora as mulheres vivenciem várias limitações que são impostas pelo parceiro 

e pelas responsabilidades atribuídas a ela pela maternidade, isto não fomenta uma 

reflexão crítica sobre o papel ocupado, principalmente quando se trata dos filhos. 

Assim, a mulher é freqüentemente responsabilizada pelo marido quando algo não está 

bem em relação aos filhos, sendo esta uma situação que com frequência motiva algum 

tipo de violência.  

4.1.b) Dimensões das Redes Sociais das mulheres 
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Ao observar as soluções encontradas pelas mulheres para resolverem os 

problemas no âmbito dos vínculos primários, verifica-se a existência de regras próprias 

que norteiam a tomada de decisões nessa rede. Tais regras são muito diferentes daquelas 

existentes nas instituições formais (MARTINS & FONTES, 2008). A forma de dar 

respostas às manifestações do quadro mental do filho, por exemplo, recorrendo à rede 

de relações existentes no bairro, que pode oferecer ao filho acolhimento e proteção, 

denota que as regras e organização das várias instituições formais, que estariam 

implicadas nessa questão, não dariam conta de responder às necessidades do rapaz e da 

família caso estes mudassem de bairro. Conforme Martins e Fontes:  

No Social, diferentemente, a lógica racionalista e tradicionalista dos 
aparelhos não funciona eficazmente. Considerando a 
imprevisibilidade orgânica do Social, as instituições geradas por ele 
possuem necessariamente um formato não vertical e fechado (como 
nos aparelhos), mas horizontal e aberto a fluxos e refluxos (próprios 
dos sistemas complexos). A instituição típica do Social é a rede 
interativa. (MARTINS e FONTES, 2008). 

Embora as mulheres busquem apoio para solucionar as questões relacionadas à 

família, principalmente aos filhos, à medida que aumenta o tempo de convívio entre o 

casal, os reflexos da violência física, psicológica e, às vezes, sexual vão transformando 

a configuração de sua própria rede social, de modo que esta fica cada vez mais restrita e 

reduzida a atores com pouco poder para oferecer apoio.  

Um dos atores que apresenta maior capacidade de oferecer apoio são as mães, 

estas ocupam na rede social das mulheres um lugar de relevo, senão fundamental, tanto 

em relação à oferta de apoio, oferecendo orientação e afeto, quanto na sustentação 

emocional e material em casos de agressão. No entanto, embora não seja negado seu 

papel de apoio, há que se refletir sobre a eficácia deste para a tomada de decisão da 

mulher em sair da situação de violência em que se encontra. 

Os mecanismos de isolamento das mulheres em situação de violência serão 

abordados na seção seguinte. Importa, entretanto, buscar aqui compreender o impacto 

das vivências de violência na forma que a mulher passa a atuar na condução de sua vida.  

Para tanto, é necessário contextualizar este cotidiano para daí compreender os 

fatores que determinam as ações das mulheres. Ao observar o perfil das mulheres que 

participaram do estudo, percebem-se características semelhantes entre aquelas que 
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mantêm o mesmo tipo de vínculo com seus parceiros. Por exemplo, entre as mulheres 

que estão casadas e as separadas que convivem na mesma casa, chama a atenção o fato 

da sua idade mais elevada, e o maior tempo de convívio com o parceiro. Aquelas que 

conseguiram romper a relação violenta por meio da separação ou da procura de serviços 

de apoio e foram inseridas em abrigos, são mais jovens e apresentam um menor tempo 

de convivência.  

Estes padrões podem sugerir um reflexo da implantação das políticas públicas 

para as mulheres no contexto do município de Diadema, bem como da visibilidade que 

o fenômeno da violência contra as mulheres vem tomando desde os anos 90. As 

mulheres que permanecem convivendo com seus parceiros, casaram-se num período em 

que o município era considerado o mais violento do país e as políticas de segurança 

estavam voltadas principalmente para o combate ao crime organizado e para a redução 

do grande número de homicídios. A violência contra as mulheres, provavelmente, era 

vista como uma questão privada por isso, de menor importância aos olhos do Estado ao 

ser comparada ao impacto dos altos índices de homicídios, cujas vitimas eram homens 

jovens, e à retirada em massa das indústrias do município em função da violência 

urbana.  

Ainda que desde os anos 80 os movimentos de luta por cidadania e direitos 

sociais aliados àqueles que buscavam conquistar a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres já tivessem força, conquistando inclusive a implantação do Centro de 

Referência para atendimento da mulher em situação de violência - Casa Beth Lobo, em 

1991 – somente no ano de 2000 foi implantada a Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher de Diadema. Diante disso, as mulheres que tiveram condições de 

sair da relação de violência, nasceram junto com os movimentos de luta por igualdade 

de direitos na região e casaram-se no momento em que as políticas públicas em todos os 

níveis começavam a tomar vulto, admitindo a violência contra as mulheres como um 

fenômeno que extrapola o espaço privado e impacta a sociedade em vários níveis. 

Nesse contexto parece haver um impacto das políticas públicas na vida das 

mulheres, mas não se pode negar as várias dinâmicas de organização social que se 

sobrepõem ao planejamento idealizado pelas políticas públicas. Para além da dinâmica 

existente no cotidiano da rede sócio-humana, a articulação da sociedade em torno de 

demandas que transformam seu cotidiano impõe um movimento em esferas de 
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organização que impactam as relações sociais em todos os níveis. A implementação das 

políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres estruturadas a partir da rede 

sócio-técnica, bem como de instituições que oferecem serviços e compõem a rede sócio-

institucional, organizam e dão amplitude aos movimentos que ocorrem no mundo da 

vida, possibilitando a transformação da sociedade. Entretanto, esses vários níveis 

organizativos da vida social impactam e são impactados pela forma como são 

estabelecidas as relações nas redes sócio-humanas. Observar a dinâmica dessas redes 

facilita a compreensão de como cada mulher incorpora os valores que definem suas 

ações e que podem transformar sua forma de perceber seu lugar no mundo.  

(MARTINS, 2008) 

4.1 c) A Dinâmica da Violência  

As mulheres têm a percepção de que a violência teve início quando estas, de 

alguma forma, manifestaram algum desejo e que este não era compatível com o que o 

companheiro julgava ser o melhor. A partir desse momento, qualquer iniciativa da 

mulher que contrariasse o homem era razão para que viesse a sofrer humilhações, 

ofensas, privações ou agressões. Sueli vivenciou esta situação ainda na fase de namoro:  

“...mas ele era muito agressivo, já no namoro, ignorante sabe, e isso não mudou, ele 

era daquele tipo que qualquer coisinha estourava, eu me lembro de uma vez que a gente saiu 

pra almoçar, ai um dia ai um dia eu...o povo tava sempre jogando dominó lá, aí eu inventei de 

jogar dominó, a turma ficava jogando ali, mulher...homem, terminava de almoçar, ficava ali...e 

jogava, menina fui falar com ele...aahhh porque eu ficava no meio daquele monte de homem, 

acho que um pouco não sei se era ciúme, ignorância, ou sei lá, nossa ali...aquele dia...” 

Apesar de realmente ocorrerem agressões e de inúmeras de mulheres serem 

incluídas nas estatísticas dos serviços de saúde pelas violências sofridas, os relatos 

mostram também que todas as mulheres que fizeram parte da pesquisa não se 

posicionam de um lugar de vítima, mas apresentam um histórico de oposição crescente 

ao parceiro, à medida que passam a ter consciência do que lhe acontece. Luciana relata 

essa situação vivenciada ao extremo: 

“...e falei pra ele, agora você não quer me matar? Agora você vai ver quem mata quem, 

aí eu peguei e risquei um fósforo e joguei, eu joguei!! Aquilo pegou fogo, o fogo rodeou nas 
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cortinas tudo, aí ele ficou, aí ele pegou e falou assim, você tá louca!! Você quer me matar! Eu 

falei assim, mas você não quer me matar, então vamos ver quem mata quem...” 

É perceptível que a mulher não tem apoio dos familiares com relação à oposição 

que faz ao marido, pois consideram que estas deveriam ocupar uma posição de 

submissão no casamento. Ainda que as mulheres decidam permanecer na relação, por 

razões contextuais, esta não é uma permanência que indica necessariamente uma atitude 

passiva. Observa-se esse posicionamento no relato de Rosana, que durante quase 30 

anos sofreu humilhações e restrições impingidas pelo companheiro: 

“ ... e vou aonde que eu acho que tenho que ir, aí eu volto e ele tá com cara feia, que eu 

aprendi a não ter culpa, a não encarar cara feia, ser inteligente, deixa ele com bico e vai viver 

sua vida, você vai dar risada, só que eu volto ele tá com cara feia do mesmo jeito, só que eu 

volto feliz (risos), num é? Então você tem que acordar com certas coisas, não é por aí, e falo 

pra ele...ele tá de cara feia porque ele não controla mais, ele perdeu. É isso que eu falo pra ele. 

Você não me controla mais, eu não vou mais, eu não vou ficar chorando porque você tá 

chorando, eu não vou ficar triste porque você está triste, então a sua preocupação é essa, não é 

porque você gosta de mim ou não, é o seu controle comigo.”  

Embora as mulheres não mantenham uma atitude passiva na relação de 

violência, esta reflete negativamente sobre sua identidade e autoestima. Há nos relatos 

das mulheres uma indignação por não conseguirem ser o que gostariam de ser, de 

acordo com as imagens construídas sobre si mesmas. Disto decorre uma depreciação de 

si, aguçada por perceberem que após muitos anos vivendo sob a dominação do parceiro 

já se transformaram em outra pessoa. Algumas afirmam não se reconhecerem aceitando 

determinadas imposições, antes percebidas e criticadas na relação dos pais. Dirce relata 

os reflexos da dominação sobre sua identidade:  

“ então ele ia na feira antes, fazia tudo, mercado, não deixava faltar nada, eu chegava 

tava tudo lá. Só que foi indo eu fui me sentindo uma pessoa que só trabalhava e não sabia nada. 

Se eu comprasse alguma coisa parece que não sabia, eu ficava toda perdida...aí tá na época eu 

falei pra ele assim...ah poxa, deixa eu ficar com meu dinheiro, você não precisa mais o meu 

dinheiro, você ganha muitíssimo bem, pra que você quer o meu dinheiro? Deixa eu ir comprar 

minhas coisas, fazer como toda mulher faz, ir numa loja comprar as coisas, aí ele falou...ah 

mas você não sabe comprar nada! Ah mas eu aprendo, eu vejo a mulher na loja comprando as 

coisas, eu não tenho isso.” 
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Joana relata o desconhecimento de si ao aceitar a situação em que vive: 

“... é engraçado porque no passado eu via as pessoas sofrendo, eu já tive colegas que 

no casamento apanhavam, até eu não admitia e quando você se vê dentro de uma situação 

assim, é diferente (risos) você admitir isso pra você, né?eu nunca pensei que eu fosse admitir 

passar isso que eu estou passando agora, porque na verdade a minha violência é assim de 

gritar, de xingar, de pressionar, sabe? Você...não sei...é uma pressão, ele quer que eu mude.” 

4.1 d) Os mecanismos de isolamento da mulher 

Nas entrevistas, as mulheres relatam atitudes do parceiro que têm por objetivo 

afastá-la do contato social por meio do controle das suas ações. Essas atitudes são 

interpretadas no início do relacionamento como formas de cuidado, proteção e sedução, 

mas que passam, no decorrer da relação, a assumir um sentido de cerceamento das suas 

vidas.  

As manifestações de agressividade e de controle para com a mulher começam, 

na maioria dos casos, nos primeiros dias de convívio. A maior parte das mulheres relata 

que antes mesmo de irem viver sob o mesmo teto já tinham alguma noção do 

comportamento do parceiro. No entanto, todas acreditavam que este mudaria após o 

casamento.  

Este modelo de relação, em que o controle é mascarado por atitudes assumidas 

com o pretexto de cuidado, segundo D’Oliveira, Schraiber et al (2008), é uma das 

estratégias de relação que torna a violência entre parceiros invisível, facilitando a sua 

aceitação por parte das mulheres. Ainda de acordo com as referidas autoras, os conflitos 

gerados em torno das imposições masculinas voltadas para cercear a autonomia das 

mulheres frequentemente estão relacionados à ocorrência da violência doméstica. 

A sequência de situações limitantes vivenciadas exerce um impacto destrutivo 

sobre a rede social construída pelas mulheres e as impossibilita de estabelecerem novos 

vínculos. Ocorre um afastamento da família, dos amigos e, geralmente, o abandono do 

trabalho e dos estudos, atores estes que compõem a rede sócio-humana das mulheres, e 

que poderiam lhes oferecer apoio imediato, caso necessitasse. A fragilidade do conjunto 

de vínculos das mulheres entrevistadas se evidencia na representação gráfica das suas 

redes sociais (apêndice 2). 
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Identificaram-se ainda, na análise do conjunto das redes, a média de 2 atores, 

entre parentes e amigos íntimos, oscilando entre 0 e 5 atores em números absolutos. 

Entretanto, ao se estudar a qualidade dos vínculos, observa-se que esta média 

corresponde ao número máximo de pessoas com as quais a mulher pode contar 

efetivamente. Estudos realizados por Griep (2003), sobre a associação entre número de 

parentes, amigos íntimos, apoio efetivo recebido e interação social positiva, indicam que 

seria necessário que este número ficasse acima de 8 atores. Somente essa informação já 

permite afirmar que as mulheres em situação de violência doméstica encontram-se 

desprotegidas. A este dado, soma-se a qualidade das relações que permanecem em sua 

rede social, nem sempre adequadas a oferecer algum suporte. 

Aparentemente, o isolamento das mulheres ocorre em nome de um valor 

considerado maior, a família. Sua dedicação aos cuidados e afazeres domésticos aparece 

para elas como a justificativa do retraimento da sua rede social. Assim, embora no 

discurso das mulheres apareçam críticas às restrições impostas pelo parceiro, não há a 

mesma crítica quanto ao seu papel na relação. Ao assumir na dinâmica conjugal o lugar 

da domesticidade, as mulheres inicialmente não percebem a situação de violência e 

opressão em que vivem. Ao contrário, isto pode vir ao encontro das suas idealizações a 

respeito do amor e do relacionamento com o parceiro. O relato de Rosana ilustra esta 

situação: 

“então ele chegava na casa da minha mãe, quando eu estava assistindo televisão, eu 

levantava e ia esquentar o café dele, por uma xícara pra ele, minha mãe...ele chegou!!! Então 

tá eu me atirava no fogão, fazia o prato pra ele, só não punha a comida na boca, né? Mas não 

era uma coisa assim por obrigação, porque assim...eu gostava, eu achava que se eu fosse assim 

ele ia me ver como uma pessoa melhor, e o que ele sentisse por mim ia aumentar, eu ia ser uma 

mulher” 

As formas de exercer o controle sobre a mulher são as mais variadas e não são 

necessariamente impostas somente pelo homem, sendo também muitas vezes esperadas 

pelas mulheres. Estas, assim, se sentem reasseguradas nas suas identidades de mulher e 

de “casada”. Desse modo, o fato de a mulher permanecer circunscrita ao espaço 

doméstico, dedicar a maior parte do seu tempo aos cuidados com as pessoas desse 

espaço, prestar contas ao marido quando sai de casa e do seu salário – quando exerce 

atividade remunerada – ter suas relações limitadas aos filhos, são valores 
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compartilhados. Nos relatos são citadas falas de mães, irmãs, irmãos, das próprias 

mulheres, dos professores e profissionais de saúde que reforçam a domesticidade como 

o espaço específico das mulheres. Desta forma, e num processo descrito como gradual e 

insidioso, as mulheres ficam restritas às suas relações com os filhos e familiares, o que 

não representa uma ameaça do ponto de vista do homem, ao exercício de poder sobre a 

mulher. 

As estratégias utilizadas pelos parceiros para exercerem o domínio sobre as 

mulheres vão desde a proibição de que estas trabalhem, estudem, optem por seguir 

alguma orientação religiosa, até o controle do contato da mulher com seus familiares, 

dos horários de dormir e se alimentar. Foi recorrente no relato das entrevistadas a 

cobrança de que estas permanecessem em casa. Essa cobrança sempre é explícita, mas 

associada a atribuições que seriam da mulher e referidas àquele espaço. Verifica-se 

essas formas explícitas de controle no relato de Ana, abrigada em uma das casas: 

“ tinha que ficar esperando até ele levantar pra ir embora, tomar banho na casa da 

minha mãe, porque minha sogra não queria que eu tomasse banho lá, porque ele tinha muito 

ciúme de mim também com a minha sogra, ele falava... aí você que é minha mãe, você não é 

mãe dela, então jogava eu contra ela, ela contra mim e minhas cunhadas também tinham ciúme 

de mim com a mãe delas, então ficava nisso sabe.” 

 “Muito ciumento, era uma roupa que eu usava ele rasgava, eu não podia mais me 

arrumar eu tinha que andar um lixo, sabe ele achou que eu era propriedade dele. Sair pra rua 

eu não podia, daqui pra esquina eu não podia, nem com a mãe dele, nem com o pai dele, tinha 

ciúme do pai dele, do irmão dele, já bateu no irmão dele por ciúme de mim. “ 

As estratégias de domínio referidas nas entrevistas, muitas vezes, se 

apresentavam também de forma sutil, confundidas com cuidado do parceiro para com a 

mulher, com a casa ou com os filhos. Um exemplo dessa estratégia está no relato de 

Dirce: 

“ assim sobre a vida eu não me preocupava em comprar nada, eu não sabia quanto 

custava um litro de leite, quanto custava um nada, porque tudo ele comprava pra mim, mas só 

que também tinha o seguinte, eu não podia passar numa loja, porque eu não tinha dinheiro, eu 

tinha dinheiro de ir trabalhar, um trocadinho, um lanchinho.”  
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A consequência desses mecanismos de controle é identificada no desenho das 

redes sociais das mulheres. Como observado anteriormente, as suas redes sócio-

humanas vão se tornando cada vez mais restritas, e o acesso às redes sócio-

instituicionais acaba se restringindo aos serviços de saúde, ainda que sob imposições e 

vigilância do parceiro. Estudos têm demonstrado que uma rede social fortalecida é 

capaz de oferecer apoio emocional, apoio instrumental ou material, apoio de informação 

e uma interação social positiva (CAPLAN, 1974; ROSA et al., 2007). 

Para Cobb (1976), o apoio social se traduziria como um conjunto de informações 

que levaria os indivíduos a acreditarem que são queridos, amados e que fazem parte de 

uma rede social com obrigações mútuas. A falta de uma rede social, que forneça os 

apoios necessários para que as mulheres mantenham a autoestima, bem como percebam 

a necessidade de mudar sua vida e se sintam capazes de realizar esta tarefa, seria um dos 

fatores de manutenção da vivência cotidiana da violência entre as entrevistadas. Joana 

que sofre constantes humilhações por parte do marido, exemplifica como se dá essa 

vivência: 

“ liguei para ele, to aqui em cima da cama, aí ele veio, me levou pro hospital, engessei 

o pé, isso faz um mês e meio, mais ou menos, então ele tá comigo. A minha vesícula, fiz 

cirurgia, isso faz dois anos, ele também passou a noite no hospital, é assim, é um gostar 

estranho sabe, é um...e ele vive assim, com cuidados comigo, eu não gosto de você às vezes, 

mas eu não te quero mal, ele mesmo cuida, porque minha mãe e meu pai não têm 

condições...não tem outra pessoa.”                                                            

 Valla (2000), ao discutir o apoio social como estratégia existente nas redes 

sociais para, por meio da solidariedade e da reciprocidade, realizar a promoção e os 

cuidados em saúde, aponta que esta também pode ser uma forma dos grupos sociais 

subalternos terem maior controle sobre seu próprio destino. Para o mesmo autor, ao 

discutir redes sociais é necessário considerar as questões de poder que permeiam a sua 

construção, seja o poder que circula no interior da rede, seja o poder que um dado grupo 

de pessoas adquire ao se articular em rede. Nesse sentido, é possível analisar o papel das 

redes sociais das mulheres e as diferentes repercussões no nível de apoio recebido 

quando ocorre uma desarticulação de sua rede: por um lado, não podem contar com o 

apoio, pois sua rede está fragilizada; por outro, ocorre um aumento do poder do 
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parceiro, por meio de ameaças, agressões ou intimidações, que tornam as mulheres mais 

fragilizadas. Este processo é ilustrado no relato de Ana: 

“... aí até minha irmã ficou chateada comigo, meu cunhado hoje nem fala comigo por 

eu ter voltado, eles estavam me apoiando, aí eles ficaram com raiva, até minha irmã ficou sem 

falar comigo. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, aí minha mãe me apoiou em voltar com ele 

porque ela também achava que ele ia se recuperar. Aí eu peguei voltei, começamos a morar 

juntos em outro lugar...e ele me agredindo, me batendo...”  

Mesmo com todos os mecanismos de controle exercidos sobre as mulheres, 

alguns atores são mantidos em suas redes sociais. No entanto, deve-se considerar as 

características dos vínculos que permanecem, dado que, muitas vezes, estes são mais 

frágeis, que dificilmente têm condições de dar o suporte necessário às mulheres. Nas 

redes analisadas, por exemplo, os atores que permanecem nas redes das mulheres são 

pais idosos e/ou distantes, de modo que a maioria das mães exerce o papel de reforçar o 

papel masculino e o valor do casamento; filhos adolescentes ou ausentes; irmãos 

ausentes, distantes ou com problemas mentais. Das nove mulheres, cujas redes sócio-

humanas foram analisadas neste trabalho, somente duas apresentam relações de amizade 

com as quais julgam poder contar.   

O medo arraigado em função das ameaças e agressões que sofre com frequência 

e por um longo período e a vergonha por se manter em uma relação da qual se queixa, 

fazem com que a mulher não fale das inúmeras violências que sofre na relação conjugal. 

As mulheres também silenciam para evitar contatos que possam gerar relações 

indesejadas pelo marido e, consequentemente, razões para novas brigas. Algumas não 

conversam com os vizinhos, ou por vergonha das atitudes do marido, ou para evitar que 

estes tentem visitá-la. Outro motivo apresentado para o silêncio está relacionado à 

insegurança em estabelecer contatos confiáveis. Há em todas as mulheres receio e 

preocupação com aquilo que vai ser dito a seu respeito, como também um julgamento e 

uma desconfiança com relação à forma como será compreendida a situação que 

vivencia. Maria de Fátima relata sua insegurança em comentar com as outras pessoas os 

problemas de sua relação conjugal: 

“porque eu não gosto de contar minha situação pra ninguém, para os outros eu não me 

abro, eu sou desconfiada, de tudo, eu fico desconfiada que as pessoas tá comentando da minha 

vida, então eu não me abro com ninguém.” 
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 Com essas atitudes, as mulheres parecem tomar para si toda a responsabilidade 

por solucionar o seu problema, considerando-se inadequadas perante os valores sociais. 

Em todos os relatos, existem manifestações de culpa, nas quais a mulher considera que 

a violência ocorreu em função de algo provocado por ela, como se pode observar no 

relato de Sueli: 

“eu fui errada naquilo, e eu não via, pra mim eu tava certa, eu era a dona do mundo, a 

dona da verdade, eu pensava só ele que era errado...é verdade ele é muito ignorante e eu 

queria mudar isso, ele não quer mudar então mudo eu.” 

 O silêncio das mulheres sobre a violência é observado em vários estudos que 

analisam o envolvimento de profissionais de saúde com as mulheres que buscam os 

serviços. A maior parte das mulheres relata que mentiu ou omitiu o que de fato 

aconteceu quando teve necessidade de atendimento de saúde por ocasião das agressões. 

Em todos os casos, elas optaram por proteger o agressor e/ou proteger-se da reação 

deste diante da denúncia. Entretanto, algumas relatam que se houvesse maior empenho 

do profissional que as atendeu, talvez tivessem contado a verdade. Há nos relatos um 

discurso subliminar que denota um constrangimento em expor-se àquele profissional 

que se mostra distante. Por isso, atribui-lhe responsabilidade somente sobre os cuidados 

com o corpo, não considerando o que ocorre em sua vida conjugal algo a ser 

compartilhado. Maria de Fátima que tem um filho com problemas mentais, retrata sua 

experiência em um pronto socorro: 

“aí quando ele me deu esse último soco eu fui procurar atendimento, mas eu menti, eu falei que 

meu filho estava em crise, e tinha me dado um murro, eu menti, entendeu porque ficou cortado 

um monte de dias. Eu fiquei com vergonha de falar que tinha apanhado dele. Já por umas duas 

vezes ele tirou sangue da minha boca.” 

Nos estudos realizados com profissionais de saúde, estes relatam que não sabem 

o que fazer ou não querem se adiantar à mulher, e mesmo nos casos que o profissional 

valoriza o relato, não acreditam que sua ação seja eficaz, uma vez que não está em seu 

âmbito de atuação. Esta visão manifesta-se na forma que Schraiber et al (2005) 

denominam de “recusa tecnológica”, na qual, nas concepções e representações dos 

profissionais de saúde, a violência situa-se fora do campo da saúde, considerando que 

este não possui tecnologia capaz de dar conta desse fenômeno.  
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Quando há orientações no sentido de oferecer apoio aos casos de violência, os 

profissionais consideram que tal assistência não é sua atribuição, pois o que pode ser 

oferecido não seria tão bom, nem realizado com a mesma competência que outras 

intervenções atribuídas à área da saúde (SCHRAIBER & D´OLIVEIRA, 2008).   

4.1 e) O lugar das instituições nas redes sociais das mulheres: a dimensão 

dos saberes e práticas   

Conhecer o modo como se dão a aproximação e o envolvimento das mulheres 

com as inúmeras instituições que podem lhe oferecer algum tipo de apoio, apresenta 

questões importantes em relação às práticas e aos conhecimentos que são 

disponibilizados para atender às necessidades das mulheres que vivem em situação de 

violência doméstica. Isso ocorre do mesmo modo ao conhecermos as inserções dos 

indivíduos, a partir de suas redes egocentradas e suas práticas cotidianas de 

sociabilidade, pode-se inferir sobre suas possibilidades de acessar recursos sociais 

(FONTES, 2008). 

 Para realizar a discussão, agrupou-se essas questões em dois eixos. No primeiro, 

buscou-se destacar o modo como ocorre a aproximação e como as relações são 

estabelecidas, com ênfase em como se dá o acolhimento dessas mulheres por todos 

aqueles que estão presentes na rede sócio-institucional, mas também de pessoas leigas 

ou profissionais as quais têm algo a oferecer em termos de apoio, seja em serviços 

comunitários, religiosos, sociais, educativos, de segurança, saúde, dentre outros. Assim, 

procura-se compreender quais saberes envolveram os profissionais e as mulheres 

favorecendo a permanência destas, assim como situações em que inflexões foram 

evidenciadas na construção dos vínculos entre esses sujeitos. 

No segundo eixo, destaca-se os mediadores colaboradores que contribuíram de 

alguma forma para facilitar a tomada de consciência ou busca de recursos que pudessem 

auxiliá-las a sair da relação de violência. 

É importante ressaltar que esses dois eixos são transversalizados por uma 

ideologia marcadamente machista, em que, ainda que algumas das instituições tenham 

como compromisso específico o atendimento às mulheres em situação de violência, não 
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necessariamente isto se dá de acordo com o preconizado nos estatutos e legislações em 

vigor.  

Eixo 1- O modo como ocorre a aproximação e como as relações são 

estabelecidas entre as mulheres e as instituições 

Nos relatos analisados, verifica-se que a forma como são estabelecidas as 

relações entre os atores das instituições que oferecem apoio às mulheres, sejam estes 

profissionais ou leigos, influenciam o modo como ela percebe o apoio e o acolhimento 

recebidos.  

Após passar pela rede de atendimento à mulher em situação de violência 

(DEAM e Centro de Referência), que embora tenha realizado os procedimentos formais 

não lhe garantiram um lugar seguro que a abrigasse durante o período noturno até que 

fosse encaminhada para um abrigo no dia seguinte, Ana demonstra em seu relato 

insegurança quanto ao que iria encontrar no abrigo para o qual seria encaminhada: 

“eu cheguei assim meio triste, né? Ihhh a gente acha assim, que um abrigo é ruim na 

primeira impressão, quando alguém fala assim, você quer ir para um abrigo? Eu não queria ir, 

eu achava que era pessoas em piores condições que eu, uma coisa bagunçada, enfim que não 

fosse igual é, aí quando eu vim eu me surpreendi, tem psicólogas aqui pessoas que ajudam. Ai 

quando eu vim para cá assim, eu fui acolhida, as pessoas me receberam bem e eu me senti mais 

aliviada porque o que eu estava sofrendo , assim...acabou,assim eu senti uma paz.” 

Podemos observar que à medida que ocorre uma mudança de atitude dos 

profissionais e a mulher percebe a existência de uma escuta ampliada para as suas 

necessidades, esta passa a sentir-se mais segura e há maior possibilidade de que se 

vincule ao serviço e tenha uma chance de romper com a violência (SCHRAIBER & 

D´OLIVEIRA, 2008) 

Ainda que haja iniciativas em alguns serviços que contam com uma equipe que 

se propõe a trabalhar de forma articulada, existe a necessidade de incorporar novos 

modos de fazer e de tecer a rede de apoio às mulheres, de modo que o fluxo entre um 

serviço e outro possa ocorrer de forma compartilhada. Nas observações realizadas em 

campo e no contato com os profissionais fica evidente que há poucos espaços instituídos 

de troca entre os membros das equipes, e é ainda mais raro o a troca entre os 
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profissionais de diferentes serviços. Além disso, o compartilhamento sobre as atividades 

ocorre geralmente de modo informal entre os profissionais que têm interesse em fazê-lo. 

Como se constata no relato de uma assistente social de um dos serviços: 

“Assim, a gente sabe que o trabalho isolado é difícil, e que a gente tem que construir 

essa rede, mas que é uma rede a ser construída...então eu conto comigo mesma, a principal 

rede seria internamente, aqui na casa eu sempre acreditei que essa rede tem que existir aqui 

dentro.” 

Entre os serviços observou-se que o espaço de troca está relacionado às reuniões, 

que na maioria das vezes têm um caráter burocrático, e não incluem necessariamente os 

profissionais que estão no atendimento direto às mulheres. Há uma ruptura na rede de 

serviços em função da ausência de momentos de encontros para trocas de informações e 

planejamento do atendimento a ser oferecido às mulheres. Assim, a mulher vivencia 

dentro da rede de serviços diferentes posturas e encaminhamentos para a situação de 

violência que busca solucionar. Esta fragmentação da rede pode representar também um 

obstáculo à oportunidade de oferecer à mulher a segurança de sentir-se acolhida em um 

serviço vinculado a uma rede que apresente uma coerência interna e que de fato possa 

lhe oferecer apoio. Essa forma de funcionamento é relatada por uma assistente social de 

um dos serviços: 

“Existem linguagens diferentes nos serviços, o Centro de Referência procura acolher e 

valorizar o intersubjetivo e as outras linguagens, delegacias, fórum...é muita objetividade e 

acabam reproduzindo a violência....a rede...a rede também, não tem comunicação e parece que 

nós estamos vivendo assim, uma coisa assim...cada um pega um pedacinho e tenta resolver lá 

uma situação que é de alta complexidade...até internamente é assim.”  

A necessidade de compartilhamento, de troca e de apoio, vivenciados pelos 

profissionais, acaba se resolvendo de forma não institucionalizada, através de uma rede 

de relações pessoais que embora tenha como valor principal a ser compartilhado o 

conhecimento técnico, conta com a confiança que circula entre esses atores para dar 

respostas adequadas às necessidades das mulheres. Entretanto, essa rede estabelecida 

em benefício de um determinado serviço se dissolve quando os atores trocam de 

posições e cada ator/profissional leva consigo sua rede de contatos e apoios. Assim, é 

possível visualizar a ausência de vínculo entre os serviços e consequentemente de um 

fluxo estabelecido institucionalmente que permita o compartilhamento das ações, 
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ficando na dependência do interesse dos profissionais a troca de informações sobre os 

atendimentos realizados, conforme relata um psicólogo da rede assistencial:  

“...acaba não tendo uma sistematização, uma padronização do serviço, então como o 

fluxo não é contínuo há uma rede informal, então existe a pessoa de tal lugar, mas não é o 

lugar ...é a pessoa que está lá e eu posso acionar para ajudar em determinada situação.”    

As entrevistas para este estudo foram realizadas com mulheres acolhidas nos 

serviços e que permaneceram na rede, representando, em sua maioria, casos de relativo 

sucesso quanto ao enfrentamento da violência doméstica. No entanto, durante o trajeto 

da pesquisa identificaram-se vários fatores, além dos já citados, que fazem com que a 

mulher se perca em sua busca por atendimento.  

Além da falta de articulação entre os serviços e os profissionais da rede sócio-

institucional, não há integração com os atores que estão próximos espacialmente e 

afetivamente da mulher. Os serviços têm a percepção de que a rede social das mulheres 

está corrompida, mas não foi identificada nenhuma iniciativa no sentido de estabelecer 

algum tipo de vínculo com os elementos da rede social destas, como se observa no 

relato do psicólogo da rede:  

“...os parceiros mais próximos acabam sendo a delegacia e a parte jurídica mesmo, 

que é decidida externamente. As outras parcerias a gente idealiza que poderia ter uma 

proximidade maior, mas efetivamente falta muita coisa ainda.” 

Além da falta de articulação entre os serviços, os dispositivos institucionais 

elaborados para atender à mulher em situação de violência: a publicação de legislação 

específica, a implantação de casas abrigo, delegacias especializadas e centros de 

referência, não garantem de imediato que a visão de que a mulher é uma pessoa 

subordinada ao homem ainda não esteja presente na prática de vários desses serviços e, 

provavelmente, de forma mais acentuada em outras instituições. A partir das entrevistas 

e das observações realizadas nos serviços, verificaram-se atitudes que procuram 

justificar as agressões, as ofensas e as humilhações do homem. Essa postura é clara 

durante um atendimento realizado em uma delegacia à Sueli:  

“cheguei lá, quando foi me atender, a delegada, delegada não, escrivã, aí eu fui , aí ela 

perguntou  - o que  tá acontecendo? Eu falei assim, ele briga, aí a outra falou... é outra 
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mulher? Falei assim, se for eu não sei, a gente tá casado a quase 20 anos. É desemprego? Não 

ele nunca ficou desempregado, não é desemprego, aí eu comecei a falar pra ela que ele é uma 

pessoa honesta, nunca ficou desempregado, na maneira do possível sempre tem coisas dentro 

de casa, né? Nunca deixou faltar, o pior são as brigas que ele fica me chamando de vagabunda, 

então dessa vez eu quero dar um jeito nisso. Aí ela fez lá e tudo e eu levei os papeis,aí de lá eles 

me mandaram aqui pra casa, eles me encaminharam.”   

A escrivã, mesmo representando um serviço de proteção à mulher, parece 

considerar que poderia haver algum motivo que justificasse a agressão de um homem a 

uma mulher. Diante disso, só registra a queixa da mulher em função de sua persistência 

e da compreensão que esta tem da agressão que havia sofrido. Nessa postura, revela-se a 

falta de reconhecimento dos direitos da mulher e um favorecimento do homem em 

função de uma suposta legitimidade que lhe é atribuída socialmente para executar tais 

atos.  

Fica assim evidenciado o permanente tensionamento produzido na construção de 

políticas voltadas para o atendimento às demandas apresentadas pelas mulheres em 

situação de violência, tendo em vista que estas ainda são culpabilizadas pelos 

profissionais nas várias áreas de assistência, num processo sutil de reprodução das 

desigualdades de gênero.  (SAGOT, 2000). 

Entretanto, alguns profissionais procuram adotar outras posturas, numa atitude 

comprometida com a mulher, como é percebido no relato de uma assistente social: 

“então temos que mudar, parar com essa reprodução do patriarcal, do machismo que 

está tão impregnado nas pessoas...que as pessoas resolvem isoladamente as coisas, que é uma 

questão de poder, o poder daquilo que eu tenho, o mesmo que acontece dentro da casa das 

mulheres, então até que ponto a instituição não acaba produzindo uma violência institucional. 

Eu agora mesmo atendi um caso que é urgência, a mulher falou assim ...eu não vou vir mais 

aqui, piorou meu caso! Porque lá (na assistência judiciária) estão dando um direcionamento 

que não está levando em consideração a violência que a mulher vive. Não! ...e vai reproduzir 

porque a lei fala...você casou, você é obrigada a ter sexo contra a sua vontade. Mas como 

assim? Eles não tem o olhar pra gênero, o olhar pra essa situação, então nós vivemos com tudo 

fragmentado e as mulheres fazem parte desse processo de adoecimento, de fragmentação.” 

Também foram identificados espaços institucionais em que, a partir de práticas 

pautadas pela valorização das relações intersubjetivas, promovem movimentos de 



56 
 

crescimento e transformação das mulheres em busca de seus próprios objetivos. 

Luciana, abrigada em uma das casas, exemplifica esse processo:  

“ eu entendo assim, dentro do abrigo eu cresci, eu cresci no abrigo...sabe, vou dar um 

exemplo básico, quando eu cheguei no abrigo eu não tinha uma escolaridade alta, e eu voltei 

para a escola, então foi um apoio, eu voltei e terminei o primeiro grau, ai quando eu estava na 

escola, sempre umas moradoras falavam, mas ela não vai ir pra frente, ela vai parar, você acha 

que ela vai agüentar ficar indo para a escola? Papapapapa. Porque eu falava assim...eu vou 

terminar primeiro grau, vocês vão ver. Iniciei o segundo, mesmo com problema de saúde. Sabe 

fiz o primeiro e o segundo, agora já to fazendo o ultimo ano do segundo grau, isso é uma 

evolução, pra mim né? É um crescimento, eu cresci em termos de conhecimento, vamos falar 

assim, né? Porque o abrigo me deu esse espaço, então isso foi uma forma de apoio, e também 

eles me apóiam em diversas coisas, o que eu pensar e querer eu sei que eles me apóiam, assim 

de acreditar em mim.Mas me dão...no dia a dia a gente tem apoio, assim as educadoras, eu 

converso muito com as educadoras, então elas me dão esse apoio do dia a dia mesmo. Por 

exemplo elas percebem que eu não estou bem, elas me guardam elas me poupam das 

coisas,Porque elas me acompanham no médico, elas conversam com o médico e sabem o que 

está acontecendo.”  

Neste relato, percebem-se ações organizadas de forma integrada, de modo que o 

acolhimento do abrigo propicia a oportunidade de organização da vida para além da 

violência, de forma integral, mediante um fluxo assistencial articulado a outros serviços. 

Na análise dos atores que fazem parte da rede social das mulheres, observa-se 

que estas, durante o período em que estão vivendo a situação de violência, estabelecem 

poucas relações no âmbito de sua rede íntima em decorrência dos fatores já expostos. 

Mas, na maioria dos relatos, percebe-se a vinculação a outras instituições sociais que 

exercem influência sobre as mulheres. 

Ainda que a família esteja afastada, os valores que estão relacionados a ela 

permanecem preservados e esta é uma instituição que orienta as ações da mulher no 

âmbito da vida doméstica e na relação conjugal. O relato de Maria de Fátima evidencia 

a valorização da parceria com o marido: 

“ igual eu vi ele trabalhando pra construir a casa, a gente praticamente lutou junto, 

isso faz com a gente não tome uma decisão de separação, sim se ele tomar eu posso até ...assim 

ficar um pouco sentida, claro eu me sinto até mesmo, pra se dizer assim quando ele tá bom, ele 
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assim é um companheiro, mas quando ele bebe é pior que tudo, então eu não sei nem o que é 

melhor pra minha vida. Porque eu ando com bastante problema de saúde e um tem que ficar em 

casa e esse um tem que ser ele, querendo ou não, mesmo que ele faça só a comida e lave a 

louça mas pelo menos já é uma ajudinha.” 

 A religiosidade também exerce sobre as mulheres uma forte influência à medida 

que atribuem não a uma religião específica, mas a Deus, a capacidade que têm de 

suportar e superar as agressões, o que fica evidente no relatado por Mariana: 

“eu nunca procurei nenhum lugar é a primeira vez que eu to vindo é aqui, sempre eu 

tirei... é sempre sozinha mesmo, a gente sozinha, nunca procurei nenhum lugar assim, nenhum 

apoio não...tenho é o apoio mais de Deus mesmo.” 

A vinculação ao sistema de saúde foi relatada com freqüência pelas mulheres, e 

em todos os casos com muita confiança e valorização da assistência recebida nas mais 

diversas situações. Duas das mulheres fazem tratamento contra câncer, outra tem 

problemas cardíacos, e mais da metade delas já necessitou de assistência em função de 

terem sofrido agressões graves. Nenhuma queixa foi exposta com relação ao Sistema de 

Saúde, no entanto, verifica-se que, nos casos em que a violência física era recorrente, o 

encaminhamento da mulher foi realizado pela delegacia de polícia e não pelos serviços 

de saúde. Mariana relata como é o tratamento que recebe nos serviços de saúde: 

“...eu operei tudo, quimio, radio, foi tudo pelo convênio, depois começou a ficar muito pesado 

pra pagar e agora eu to pelo SUS, muito bem assistida, faço acompanhamento lá no Pérola 

Byton, faço acompanhamento lá, inclusive sexta-feira tenho retorno com a mamografia, 

ultrassom, eu vou no posto de saúde Guacuri, eu moro lá no Santa Lúcia, sou muito...onde eu 

chego pra mim nossa, tudo as portas estão abertas, nunca achei dificuldade pra nada, as 

pessoas são maravilhosas comigo, só acho anjo bom no meu caminho.”  

Um dado bastante relevante na configuração da rede sócio-institucional é a 

desconfiança do sistema de proteção à mulher e do sistema de segurança em geral. Até 

mesmo o Centro de Referência é motivo de desconfiança, passando a ter credibilidade 

somente quando as mulheres estabelecem uma relação de confiança com a equipe ou 

com um dos profissionais. Segundo Martins (2006, p.104): 
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 “o valor confiança não pode nascer de contratos jurídicos e formais por mais 

elaborados que esses sejam, mas apenas da relação interpessoal, da expectativa mútua das 

partes envolvidas de que o parceiro devolva não a traição, mas a amizade e a solidariedade”.  

Alguns relatos afirmam o medo de fazer a denúncia em função de haver uma 

exposição da mulher sem que esta tenha nenhuma garantia com relação à sua segurança, 

havendo uma influência bastante forte da imagem transmitida pela mídia quanto ao 

desfecho negativo dos casos que são divulgados. O relato de Maria de Fátima 

exemplifica esse sentimento: 

“Do último murro que ele me deu, nunca fiz também ocorrência, mas também porque 

eu... porque ele ameaça, ele ameaça sabia? Ele fala que se ficar preso, que amanhã ele sai, que 

não sei o que...e aí eu não sei se eu fico com medo, eu sei que não é assim do jeito que ele fala, 

mas só que eu vejo, é que os homens matam muito as mulheres e assim, apesar de ter a 

proteção à mulher, mas eu acho que ainda falta muito coisa, porque eu acho que se a mulher tá 

sendo ameaçada a polícia tem que tomar uma decisão, assim o indivíduo, não deixar igual 

deixa. Tem morrido várias e várias mulheres.” 

Eixo 2 - A atuação dos mediadores colaboradores   

Nos relatos das mulheres, verifica-se a existência de atores que desempenharam 

papéis diferenciados em momentos que a mulher necessitava de algum tipo de auxílio 

imediato para enfrentar situações de ameaça grave ou após já terem sido agredidas. 

Conforme Martins (2008), os mediadores colaboradores são lideranças carismáticas 

e/ou sancionadas, autoridades públicas e/ou religiosas, e/ou civis, pessoas 

solidariamente responsáveis com o próximo que garantem a coesão comunitária. 

Assim, constata-se que relações pautadas pela solidariedade e confiança podem 

ser decisivas na inserção das mulheres na rede de atendimento, constituindo elas 

mesmas um elo entre a mulher e o passo seguinte na busca por orientação ou algum tipo 

de assistência. Os mediadores colaboradores encontrados no relato das mulheres 

analisadas não estão necessariamente vinculados a qualquer tipo de serviço ou mesmo 

às mulheres, mas demonstram a importância dos aspectos intersubjetivos, tais como a 

afetividade e solidariedade, como valores a serem considerados no cuidado e na atenção 

oferecida a alguém. 
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Ana, mulher que estava abrigada na época desta pesquisa, em uma situação 

limite, solicita orientação a uma irmã de uma igreja evangélica a qual havia 

frequentado. A orientação recebida foi decisiva para que Ana tomasse a iniciativa de 

denunciar o agressor e saísse definitivamente da relação violenta em que vivia. Segue o 

relato de Ana sobre a orientação recebida quando perguntou o que deveria fazer: 

“de 2011 você não passaria, e Deus está mandando você para um lugar bem longe, e 

ele está preparando um lugar pra você, e você pode ficar tranqüila que o lugar vai ser 

preparado. Aí nisso, eu peguei e falei Amém, né? E fui fazer o exame no IML.” 

Também na rede de atenção, a postura de alguns profissionais é determinante 

para um desfecho satisfatório para a mulher. Geralmente, são ações que extrapolam 

aquelas previstas nas atribuições de cada cargo que fazem a diferença na qualidade do 

vínculo estabelecido com a mulher, determinando sua adesão ao serviço. Foi o que 

ocorreu com Luciana, numa sequência de mediadores colaboradores que demonstraram 

solidariedade e compromisso em colaborar para solucionar a situação da mulher: 

“fiquei sozinha dentro daquela delegacia até umas 7 horas da noite porque o serviço de 

delegacia fechas as 5 horas da tarde, aça, encerra, né?  Vai no máximo até as 6 horas. Mas 

encerra o serviço e eu fiquei sozinha, eu e escrivã. Aí a escrivã ligou para a moça que era...que 

tava fazendo estágio em serviço social, estágio!!! Né? Aí ligaram pra ela e ela e falou, vem pra 

cá agora!  Porque tem uma moça que tatatatata, aí até a moça me contou depois, Mas eu não 

sou assistente social gente, isso é da assistente social, eu só faço estágio. Não vem você mesmo, 

ela veio, chegou já era 7 horas!!! (muito admirada) Aí conversou comigo, perguntou como eu 

estava, eu falei, não, eu to bem, aí ela pegou e falou assim. Então eu me chamo Lia, se 

apresentou pra mim e falou...eu sou estagiária de serviço social, tá bom? Eu falei tá, eu não 

entendia nada,eu não entendia dessas coisas, sabe? Aí eu fiquei assim, não, se ela não falasse 

que era estagiária eu iria achar que era. Porque não entendia, aí ela falou pra mim e agora eu 

to com a Guarda Municipal aqui, tá bom? Nós vamos sair com a Guarda, Mas primeiro eu vou 

fazer algumas ligações Porque não tinha para onde eu ir, eu não podia mais voltar pra casa 

aquele dia, porque se eu voltasse ele me matava, sabe? Porque assim que ele voltou pra casa 

ele ficou sabendo com certeza que a polícia esteve lá ... aí ela ligou pra um albergue, eu fiquei 

em um albergue, com muito custo ela conseguiu um albergue, o moço do albergue falou assim 

...eu já fechei o albergue, já é 7 horas e recebo gente até as 6, ai porque é muito amigo, eu 

lembro até hoje o nome do moço, chamava José, aí a assistente social falava, seu José a moça 

tá aqui assim, assim. Tá bom, mas trás ela logo, porque quem sabe ela pega a sopa ainda, né? 

Vai estar um pouco gelada, mas ela ainda pega a sopa, trás logo. Ele tava morrendo de medo! 
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Aí quando eu cheguei lá...aí eu trouxe essa moça que vai passar a noite aqui com você, vai ficar 

aqui, mas ó, você já tá sabendo que ela vai ficar junto com as outras pessoas, tá? Porque é um 

albergue, daí ela não se importa, importa é que ela vai dormir segura hoje.” 

Discutindo a organização dos cuidados em saúde, Cecílio e Merthy (2007) 

reforçam essa constatação quando afirmam que os cuidados oferecidos aos usuários 

dependem da articulação de pequenos cuidados, realizados por profissionais 

comprometidos com o acolhimento das necessidades dos usuários, de maneira que esses 

cuidados produzem ações que redundam na integralidade das ações. 

Além de identificarmos nessa sequência de ações os mediadores colaboradores 

que estabeleceram com a mulher uma relação de solidariedade e reciprocidade 

favorecendo o vínculo desta com os serviços, também pudemos constatar que os fluxos 

existentes entre os serviços não favorecem as ações de acolhimento, pois o 

planejamento institucional apresenta uma rigidez organizacional que não permite “a 

prestação de uma assistência contínua, no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo 

e com a qualidade certa”. (MENDES, 2011) Assim, esta assistência fica somente na 

dependência da disponibilidade pessoal dos atores que têm acesso às mulheres, 

profissionais ou não.  

Considerações finais 

A partir de ferramentas teóricas e metodológicas do campo das Ciências Sociais, 

buscou-se configurar as redes sociais das mulheres em situação de violência doméstica 

numa perspectiva que evidenciasse a complexidade presente nesse fenômeno. Esse 

objetivo se efetivou ao analisar alguns aspectos que implicam diretamente na forma 

como é organizada a rede de atendimento à mulher e apresentar algumas das 

implicações que esta organização tem na vida da mulher. Também foram apontados os 

mecanismos que tornam a rede social das mulheres muito restrita, o que as leva a ter em 

sua rede sócio-humana poucos vínculos que possam suprir suas necessidades de apoio 

afetivo e material. 

A análise das redes sociais das mulheres, numa perspectiva das relações 

intersubjetivas, possibilitou identificar pessoas que atuam como mediadores 

colaboradores e tornam possível a superação da situação de violência em que vive a 

mulher. Observou-se que esta superação pode não se dar necessariamente através da 
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separação do companheiro, mas do recebimento de apoio nos serviços especializados, 

quando a mulher passa a compreender os mecanismos envolvidos na violência, 

construindo estratégias mais elaboradas para enfrentá-la no dia a dia, ou através do 

apoio social, que por meio da solidariedade e reciprocidade pode favorecer para que ela 

assuma o controle sobre seu próprio destino.  

Paradoxalmente, através da análise das trocas e dos valores circulantes entre os 

atores, identificou-se uma mulher que, apesar de manter-se em uma relação na qual 

predomina a violência em suas várias possibilidades, não se mantém passiva diante do 

que lhe acontece, nem mesmo antes de ter acesso à rede.  

As redes sócio-humanas, sendo o lócus de construção e reprodução da vida 

social, devem ser consideradas na busca por respostas às necessidades de determinada 

comunidade ou de determinados fenômenos. Observou-se, neste estudo, que o 

atendimento às mulheres em situação de violência doméstica está restrito às redes sócio-

institucionais, principalmente àqueles voltados a este fim. Essa percepção é visualizada 

no relato das mulheres e também dos profissionais e coordenadores dos serviços que 

percebem a rede como algo fragmentado. Os serviços das diversas áreas têm dificuldade 

em se articular entre si no que diz respeito ao fluxo das trocas que deveriam existir em 

seu interior, havendo também um distanciamento da realidade vivenciada e trazida pelas 

mulheres. Além disso, é perceptível no relato de alguns profissionais o desejo de 

transformar as atuais formas de intervenção nessa realidade, no entanto a fragmentação 

que se dá no interior da rede não favorece a elaboração de mecanismos capazes de 

aproximar os atores e organizar os fluxos. 

Ao procurar auxílio nas instituições formais, as mulheres vivenciam situações 

nas quais novamente são colocadas no papel subalterno socialmente determinado a elas, 

à medida que a rede, também por despreparo, reproduz os valores machistas. Por esta 

razão, a rede de atendimento ainda não a tem a confiança da mulher, que constrói 

inúmeras estratégias diárias na tentativa de minimizar os efeitos ou sair da situação de 

violência e vislumbrar melhoria de condições de vida para si e para os filhos. Ao 

contrário de uma imagem socialmente construída de passividade, as mulheres que 

participaram deste estudo vivem lutas cotidianas na busca de superação. Escapa à rede 

de atenção esse embate que é travado entre os atores da rede sócio-humana e as trocas 
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que ocorrem entre estes na tentativa de construção de novos vínculos, estes com novos 

valores simbólicos.  

Mediante essas observações, conclui-se que ainda que se busque avançar no 

atendimento às mulheres através de uma rede de serviços estruturada e integrada, é 

necessário considerar que são inúmeros os fatores que determinam a ocorrência e a 

permanência na relação de violência. Portanto, parece não estar centrada somente nos 

equipamentos públicos a capacidade de oferecer todas as respostas à questão da 

violência doméstica contra a mulher.  

Assim, a partir da configuração da rede social das mulheres, se impõe o desafio 

de reivindicar a valorização da dimensão relacional presente em suas redes. Tal 

valorização poderá abrir perspectivas à possibilidade de compreender que existe um 

processo de cuidado a ser realizado nos vários níveis organizativos da sociedade e que 

este não deve fixar-se em identidades pré-estabelecidas. A inclusão da mulher nos 

serviços e em outros espaços sociais pode vir a ser o resultado de um conjunto de 

práticas sociais pautadas na solidariedade, na contingência, na confiança e no 

reconhecimento de que o outro é parte integrante de uma rede maior (MOREIRA, 

2007). 

Novas articulações com novos atores pertencentes a diferentes níveis de redes 

sociais poderiam conferir um caráter mais amplo às questões que ultrapassam os 

espaços institucionais e têm como principal determinante uma cultura baseada em 

relações hierárquicas entre homens e mulheres. Tendo em vista o exposto, temos que 

considerar que embora as vivências de violência contra a mulher se dêem no espaço 

doméstico, estas fazem parte de uma cultura que reproduz relações de subordinação e, 

portanto pertencem ao domínio público, já que as ações das mulheres e de todos os 

atores envolvidos nas redes sociais estão profundamente vinculadas ao contexto e ao 

momento histórico em que estão inseridos e onde suas vidas se desenvolveram.  

A abordagem de Redes Sociais nos estudos sobre a violência doméstica parece 

bastante apropriada, à proporção que se avance na compreensão da dimensão relacional 

existente entre seus atores. Sendo possível identificar, através dessa abordagem, 

fenômenos, ao mesmo tempo, individuais e sociais, integrados pelos diferentes níveis de 

redes que compõem o tecido social. No entanto, identificam-se novas possibilidades de 
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investigação que podem contribuir ainda mais para ampliar a compreensão sobre os 

mecanismos que regem as relações nas redes sociais. Uma necessidade apontada 

constantemente nos relatos das mulheres diz respeito à sua busca por reconhecimento na 

relação com o companheiro e na relação com outras pessoas de sua rede social.  

A luta por reconhecimento constitui um campo de estudos que propõe a 

existência de níveis de satisfação que devam ser supridos para que uma pessoa se sinta 

reconhecida socialmente, pressupondo que os sujeitos são forjados em suas interações 

sociais. Assim, segundo Honneth (2003), é por meio do reconhecimento intersubjetivo 

que os sujeitos garantem a plena realização de suas capacidades. Esse autor aponta 

ainda que o reconhecimento ocorre a partir do desenvolvimento de fatores como 

autoconfiança, que se busca nas relações de amor, entendidas, aqui, em seu sentido 

mais amplo, e da afetividade; autorrespeito, adquirido nas relações com a esfera jurídica 

através do exercício dos direitos, e da autoestima, que se desenvolve por meio das 

relações de solidariedade com as pessoas com quem se compartilha os mesmo valores. 

Assim, verifica-se que um aprofundamento na compreensão de como a busca por 

reconhecimento mobiliza as mulheres a permanecer nas relações ou como esta mesma 

procura poderia ser suprida, contribuindo para seu desligamento de uma relação que lhe 

provoca sofrimento, podem ser estudos significativos a serem encaminhados, visando 

ampliar ainda mais o campo de visão sobre a complexidade das relações sociais, 

especialmente sobre as relações entre homens e mulheres.  
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1  As mulheres entrevistadas 

1.Luciana 

Luciana tem 35 anos e foi casada por dez anos, seu ex-companheiro tem hoje 47 anos. 

Conheceram-se na casa do pai de Luciana, pois o ex-companheiro é primo de sua 

madrasta, e depois de um mês resolveram morar juntos. O pai e sua madrasta foram 

contra o relacionamento, pois sabiam dos problemas do rapaz que é dependente quimico 

desde muito jovem. Hoje é usuário de crack e álcool, mas já fez uso de várias outras 

drogas.  

Antes do casamento o companheiro não havia consumido drogas na sua presença, mas 

assim que foram morar juntos contou tudo a ela e também passou a consumir em casa 

todos os dias. O casal vivia, segundo consta nos relatos, em um barraco em condições 

bastante precárias. Conviveram por dez anos e Luciana era diariamente ameaçada de 

morte, agredida fisicamente e impedida de sair de casa, não podendo estudar, trabalhar 

ou frequentar alguma igreja. 

Depois de dez anos sofrendo violência, passando fome e sem apoio, a mulher resolveu 

tirar a própria vida e a do companheiro incendiando o barraco onde moravam, foram 

socorridos pelos vizinhos em tempo de se salvarem. Neste dia, a irmã da mulher a 

aconselhou  tomar uma atitude e se ofereceu para acompanhá-la à delagacia, Luciana 

aceitou a orientação. 

Após a denúncia na delegacia da mulher foi encaminhada para o Centro de Referência e 

em seguida para a Casa Abrigo, onde encontra-se há 3 anos em virtude de realizar 

tratamento para um câncer, descoberto após o abrigamento. 

Desde de que está abrigada retomou os estudos, tendo concluído o ensino básico e agora 

cursa o ensino médio.  

2.  Ana 

Ana tem 27 anos, seu ex- companheiro tem 28 anos, foram casados por nove anos. 

Conheceram-se na casa da mãe do rapaz, pois a sogra tinha uma pequena firma e Ana 

trabalhava com ela, começaram a namorar e poucos meses depois ficou grávida. Na 

época o companheiro não quis assumir a criança, mas foi forçado pela mãe a se casar. 

Ambos moravam com a sogra que sustentava o casal e criança, além de dar dinheiro ao 
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filho, sob ameaça deste, para consumir crack e álcool. Depois de um ano de casados as 

agressões físicas à mulher tornaram-se frequentes, estas foram estimuladas pela mãe do 

marido para tirar o foco de si, que antes era a pessoa agredida por ele. 

Por várias vezes a mulher saiu de casa e foi para a casa da mãe, mas retornava 

acreditando nas promessas do marido de que iria abandonar as drogas e deixar de tratá-

la mal. O casal teve mais dois filhos, um menino com 4 anos e uma menina de um ano e 

meio. 

Com o passar do tempo passou a sentir-se ameaçada também pela sogra que a obrigou a 

passar a guarda provisória da filha mais velha, e a impedia de sair de casa, além de 

limitar o uso de água e comida.  

Ana sempre contou com o apoio da mãe, que embora a estimulasse a tentar preservar o 

casamento, também a acolhia quando necessário. Após uma grave agressão foi a ela que 

recorreu para denunciar o marido. Após a denúncia, foi encaminhada ao Centro de 

Referência e posteriormente ao Abrigo, onde se encontra a quatro meses com os dois 

filhos menores.  

3. Diana 

Diana tem 39 anos e o companheiro 42, estão casados há treze anos e têm um filho 

adolescente. O casal está em processo de separação judicial, fazendo a partilha dos bens.  

Diana conheceu o marido quando estava saindo de um relacionamento muito 

complicado, onde o namorado sofreu um acidente quando foi visitar seus familiares em 

outro estado e ficou paraplégico. Sentindo-se culpada pelo que aconteceu ao namorado 

cuidou do rapaz por três anos e só parou quando o próprio namorado a liberou dessa 

tarefa. Acredita que estava vulnerável, por isso após três meses casou-se, hoje considera 

que foi uma decisão precipitada, pois ela e o marido são muito diferentes. 

Logo que se separou do namorado os pais e os irmãos construíram uma casa para ela em 

cima da casa da irmã, sendo esta casa algo que a mulher valoriza muito, pois foi a partir 

dela que teve segurança para entrar com o pedido de separação, tendo em vista que, 

como o marido não tinha nada quando se casaram tudo que era comprado ficava em 

nome dela. Acredita que se dependesse dele, sairia sem nada do casamento, mesmo 

tendo trabalhado muito para obterem algum patrimônio.  
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A família do companheiro é muito numerosa e gostam de reunir-se e beber todos os 

finais de semana e às vezes também à noite. Diana o acompanhou durante os treze anos 

que viveram juntos, mas essas reuniões sempre foram razão de brigas e agressões, pois a 

mulher sentia-se obrigada a fazer algo que não gostava e também a deixar suas tarefas 

de lado para acompanhar o marido. 

Sofreu a primeira agressão quando estava grávida, ocorrendo várias outras durante o 

casamento, geralmente quando o marido estava embriagado. A última agressão foi 

muito grave, a mulher teve que ser levada para o pronto socorro, sendo submetida a 

diversas cirurgias no rosto e maxilar, após essa agressão fez o Boletim de Ocorrência e 

foi encaminhada para o Centro de Referência, mas não deu prosseguimento aos 

procedimentos legais e por isso o processo não teve continuidade. Afirma não que 

continuou com o processo por medo das ameaças de morte que o marido fazia. Acabou 

voltando para casa e somente agora, depois de três anos, conseguiu efetivar a separação.   

4. Dirce 

Dirce tem 46 anos e o marido 44, o casal tem uma filha adulta e a mulher tem uma filha 

de outro casamento. Foi casada durante doze anos e hoje encontra-se em processo de 

separação. 

A mulher teve um primeiro casamento onde conviveu durante quinze anos, nesta 

relação vivia submetida às ordens do marido que não lhe deixava comprar nada, dando-

lhe tudo o que necessitava desde a alimentação até peças de vestuário. No momento, 

quando disse querer fazer suas próprias compras foi violentamente agredida. Separou do 

primeiro marido quando este, para impedir que a filha mais velha (sua enteada) 

namorasse, assassinou o rapaz.  

Quando conheceu o segundo marido namoraram muito pouco e já foram morar juntos, 

casaram-se depois de um ano. Acreditava que era uma boa pessoa e que poderia 

construir uma vida nova com ele. Entretanto este mostrou-se uma pessoa ciumenta, 

controladora, além de não trabalhar e usar bebida alcoólica. Desde o inicio do 

relacionamento houve violência verbal, mas acreditava que com o tempo tudo iria 

melhorar porque os dois estariam mais amadurecidos, mas a agressividade aumentou. 
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Dirce tem um salão de beleza e sempre trabalha até tarde, o marido fazia bicos e não 

participava das despesas da casa por considerar que a mulher ganhava muito bem, sendo 

esta também uma razão para começarem as brigas e agressões. 

O marido controlava suas ligações telefônicas, seus horários e as roupas que usava. Para 

evitar brigas e agressões a mulher evitava responder às suas acusações. Ainda assim, 

uma vez foi baleada superficialmente pelo marido quando este fazia uma ameaça com a 

arma na mão, foi levada ao hospital e disse que havia sido atingida por uma bala perdida 

e voltou a conviver com o marido que lhe prometeu mudar de atitude. Decidiu separar-

se quando, depois de um ano, o marido embriagado voltou a ameaçá-la com uma faca. 

Nesta ocasião fez o Boletim de Ocorrência e foi encaminhada para a Casa Beth Lobo. 

5. Sueli 

Sueli tem 51 anos e o companheiro 52, estão casados há vinte e oito anos e têm um 

casal de filhos já adultos. 

Desde o inicio do relacionamento o marido já demonstrava ser uma pessoa agressiva e 

controladora, mas a mulher sempre reagiu às ofensas e humilhações, chegando inclusive 

a agredi-lo para se defender de uma violência física. Sempre foi muito dedicada à casa e 

aos filhos, mantendo tudo na mais absoluta ordem.  

No inicio do casamento recorria à mãe para aconselhar-se sobre as agressões e esta 

sempre lhe dizia que o casamento era assim e mesmo e que deveria ser paciente, 

entretanto, a mulher nunca acatou os conselhos da mãe. 

Joana interessou-se por outra pessoa há cinco anos e mesmo sem que houvesse um 

envolvimento, este fato elevou sua autoestima, fazendo com que a mulher passasse a 

cuidar melhor de si através de atividades físicas e cuidados com a saúde de um modo 

geral.  

Nas brigas o marido a chamava de vagabunda e após ouvir algumas vezes essa ofensa e 

mais segura de si, resolveu denunciá-lo mesmo após o companheiro ter lhe prometido 

não chamá-la mais por esse nome. Na DEAM conseguiu fazer o BO após insistir que 

não queria mais ser chamada de vagabunda e que isso era uma violência pra ela. 

Realizou os procedimentos na delegacia e foi encaminhada para o Centro de Referência 

onde faz acompanhamento psicológico. Embora as brigas continuem, considera que o 
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relacionamento melhorou, e que está mais tolerante, considerava-se muito agressiva. 

Não quer se separar, pois gosta do marido. 

6. Rosana 

Rosana tem 52 anos, seu marido 55 anos. São casados há trinta e um anos e têm um 

filho com 28 e uma filha com 29 anos, ambos com curso superior.  

A mulher tinha 16 anos quando começou a namorar com o atual marido e depois de 

alguns anos casaram-se. Rosana gostava muito do marido e tinha muitas expectativas 

em relação ao casamento. Desde os primeiro meses de casamento o companheiro saia 

do trabalho para beber com os amigos e chegava muito tarde da noite, a mulher sempre 

reclamou, mas procurava manter suas atividades dentro de casa e com os filhos. As 

brigas eram constantes e o marido a ofendia, humilhava, ameaçava e também atuava no 

sentido de impedi-la de trabalhar e estudar.  A mulher considerava que este tinha 

comportamentos estranhos e a princípio não entendia o que era, depois de algum tempo 

descobriu que o marido saia com muitas mulheres e também mostrava os órgãos 

genitais para as mulheres da rua onde moravam. Mesmo quando estava na companhia 

da mulher comportava-se como se estivesse em busca de contato com outras mulheres 

que estivessem próximas.  

Rosana sempre procurou orientação com a mãe que afirmava ser assim mesmo o 

casamento, pois viveu o mesmo com o marido. A mulher passou a buscar apoio na irmã 

mais velha, tendo ficado muito abalada quando esta faleceu, pois se considerou 

abandonada. Ainda está casada, e não pretende tomar nenhuma providência no sentido 

de separar-se oficialmente. Quer permanecer em sua casa e evitar expor-se num 

processo de separação. Espera que o marido saia da casa. 

Após receber apoio no AA e na Casa Beth Lobo passou a freqüentar outros espaços que 

lhe permitem viajar, fazer exercícios e conhecer outras pessoas, tem conseguido colocar 

limites no companheiro e afirma que quando encontrar alguém que lhe interesse pedirá 

separação. 

7. Mariana 

Mariana tem 52 anos e o companheiro 58, estão casados há trinta e três anos e têm dois 

filhos adultos do sexo masculino.  
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A Mulher afirma que o marido quando está embriagado humilha e fala palavrões, mas 

nunca a agrediu fisicamente, pois ela já avisou que se ele o fizer será denunciado. Ela e 

os filhos permanecem calados quando o companheiro está embriagado para evitar 

qualquer agressão. O filho mais velho não reage às ofensas do pai, mas o mais novo já 

tentou enfrentá-lo algumas vezes, a mulher tem receio de que aconteça algo mais grave 

entre pai e filho e por isso evita confrontá-lo. 

Mariana fez tratamento de câncer há três anos e não contou em nenhum momento com o 

apoio do marido, sendo humilhada e ofendida por ele em função da doença. Afirma que 

é muito bem assistida no tratamento que faz pelo SUS, demonstrando muita admiração 

pela qualidade do atendimento que recebe.  

A mulher não compartilha com ninguém a violência que vive na relação conjugal, pois 

acredita que as pessoas vão falar mal dela e também porque considera o marido uma 

boa pessoa quando não está embriagado. O único lugar que procurou ajuda foi no 

Centro de Referência, mas fora as conversas com a assistente social, diz que recorre 

somente a Deus. 

Afirma que pensava em se separar depois que os filhos estivessem adultos, para não 

desampará-los, mas quando os filhos já estavam independentes e ela começou a 

trabalhar, descobriu o câncer e começou a fazer o tratamento. Agora afirma que há certo 

comodismo em enfrentar a vida sozinha, financeiramente falando, mas também não se 

separa porque gosta do marido.  

8. Maria de Fátima 

Maria de Fátima tem 53 anos e o marido 55, vivem juntos há trinta anos e têm três 

filhos. 

Desde o inicio do casamento Maria de Fátima sofre agressões do marido. A mulher 

atribui ao consumo de álcool sua agressividade e para proteger-se e aos filhos há um 

pacto com estes de não responder às provocações do companheiro quando esse está 

embriagado.  

Maria de Fátima relata que estão separados dentro de casa, não dormem juntos e nem 

tem relacionamento sexual a mais de três anos. Afirma que a razão principal para ainda 

não terem se separado é que precisa da ajuda do marido para cuidar do filho que é 
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esquizofrênico (sic). A mulher relata que se separar oficialmente terá que vender a casa 

e que ambos ficariam desamparados, já que a casa em que vivem sequer está concluída. 

Além desse fato outra questão importante para ela é a segurança do filho, pois no bairro 

onde moram, todos o conhecem desde criança e entendem o seu problema de saúde, 

inclusive a “bandidagem” conforme ela diz. A mulher tem vários problemas de saúde e 

também conta com a ajuda do marido para conseguir fazer seus tratamentos. 

Na última agressão que sofreu levou um murro no rosto e foi atendida no Pronto 

Socorro, lá mentiu dizendo que havia sido o filho com problemas mentais o autor da 

agressão. Mentiu por medo do marido que a ameaça de morte caso venha a ser 

denunciado. Não confia no sistema de proteção a mulher e cita como exemplo os casos 

que vê na televisão onde as mulheres são assassinadas após terem denunciado o 

agressor. 

Maria de Fátima é muito fechada, não tem amigos e evita fazer comentários sobre sua 

vida com as outras pessoas. Faz acompanhamento psicológico na Casa Beth Lobo e 

valoriza muito esse atendimento, sendo este o único espaço que tem para falar sobre seu 

relacionamento.  

9. Joana 

Joana tem 48 anos, seu marido 50 anos e estão casados há doze anos.  

Os desentendimentos com o marido começaram a partir do momento que a mulher 

passou a dedicar-se mais ao trabalho. O marido começou a cobrar sua presença em casa 

e ao mesmo a distanciar-se da mulher. 

Joana também passou a cobrar do marido a presença em casa e a desconfiar de suas 

longas ausências. A mulher afastou-se da família do marido, pois percebeu que havia 

praticamente perdido o contato com a sua própria família e resolveu retomá-lo em 

decorrência disso o marido afirma que se tiver que escolher entre ficar com a mãe dele e 

a mulher, fica com a mãe. As brigas são constantes, Joana sente-se humilhada com os 

gritos do marido e rejeitada sexualmente. O marido quer se separar, mas a mulher ainda 

tem esperanças de resgatar o casamento. 
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O casal tem uma boa condição econômica e Joana tem algumas atividades de lazer e 

cuidados com a saúde. A pessoa que mais lhe apóia quando precisa é o próprio marido, 

principalmente nas questões de saúde. 
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2) Representações Gráficas das Redes Sociais das mulheres     
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidada(o) a participar da pesquisa “A configuração estrutural da rede 
social de mulheres em situação de violência doméstica como fator associado ao  adoecimento 
mental.” Esta pesquisa visa  identificar a rede de relações sociais das mulheres que sofreram 
alguma forma de violência doméstica e verificar a ocorrência de adoecimento mental nestas 
mulheres, e para tanto, conta com a sua participação voluntária.  
Será solicitado que  você responda algumas perguntas em dois questionários, um sobre saúde, 
o QSG - Questionário de Saúde Geral, e o outro o Questionário de apoio social,  que 
identificará  a rede social com a qual você conta. Também serão coletados os dados 
sociodemográficos  na ficha social utilizada pelo Centro de Referência Casa Beth Lobo, com o 
objetivo de relacionar esses dados aos dados obtidos nos questionários. A entrevista para o 
preenchimento dos questionários será realizada no Centro de Referência Casa Beth Lobo, à 
Rua Ida Spargiari, 114 – Centro – Diadena.   
Não há benefício direto para o participante, tratando-se de estudo experimental testando a 
hipótese de que entre as mulheres em situação de violência doméstica a qualidade da sua rede 
social pode protegê-la do adoecimento mental. Sendo assim, somente ao final do estudo 
poderemos verificar se a hipótese é verdadeira e a possibilidade de aplicabilidade desses 
conhecimentos na assistência a essa população. Em relação ao teste que avalia Saúde Geral, 
se for de interesse da entrevistada, será fornecido o resultado, com as devidas orientações e 
encaminhamentos. Caso haja a necessidade de gravações, após a transcrição para a pesquisa 
elas serão desgravadas.   
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é MARIA DE LOURDES 
DUTRA, que pode ser encontrada no endereço à Rua Ida Spargiari, 114 – Centro – Diadema, 
telefone (11) 4043-0737. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 
1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  . 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de 
outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 
Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo.  Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 
ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente esclarecida(o) a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “A configuração estrutural da rede social de mulheres 
em situação de violência doméstica como fator associado ao  adoecimento mental”. 
Eu discuti com a pesquisadora MARIA DE LOURDES DUTRA sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos e as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

Assinatura do Voluntário da Pesquisa 

  

                         Data         /       /        

 
Assinatura da testemunha 
                          Data ___/____/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo                          Data         /       /        
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São Paulo, 1 de abril de 2010. 

CEP 0322/10 
IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) MARIA DE LOURDES DUTRA 
Co-Investigadores: Wilza Vieira Vilella (orientadora) 
Disciplina/Departamento: MEDICINA PREVENTIVA/Saúde Coletiva da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “A configuração estrutural da Rede Social de mulheres em 
situação de violência doméstica como fator associado ao adoecimento mental”. 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Estudo de saúde pública com intervenção na 
comunidade. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, desconforto mínimo, nenhum procedimento 
invasivo. 
OBJETIVOS: Identificar os elementos da Rede Social e de Apoio de mulheres em situação de 
violência doméstica e relacionar a configuração da rede à presença de sintomas mentais. 
RESUMO: Pesquisa de natureza qualiquantitativa, e tem por finalidade explorar a rede social 
que envolve as mulheres que estão em situação de violência doméstica no município de 
Diadema e procuram o Centro de Referência- Casa Beth Lobo. Serão avaliados os dados 
sóciodemográficos das mulheres que buscam o serviço pela primeira vez através de uma ficha 
de coleta de dados, e levantará dados de saúde e da rede social através de dois questionários 
aplicados: a Escala de Apoio Social e o Questionário de Saúde Geral de Goldberg(QSG). Tendo 
em vista o número de mulheres a ser pesquisado, 5% dessa população participará de um pré-
teste, visando avaliar a necessidade de possíveis adequações a serem feitas nos instrumentos 
de pesquisa. Os resultados serão analisados utilizando análise descritiva (univariada), análise 
correlacional (bivariada) e análise multivariada. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Contribuir com os estudos já existentes sobre a rede social e de 
apoio e o papel que estas exercem no tecido social e na saúde das pessoas, particularmente as 
mulheres, trazendo à luz os elementos presentes na rede de relações das mulheres em 
situação de violência doméstica. 
MATERIAL E MÉTODO: Descritos e apresentados os instrumentos que serão utilizados. 
Apresenta autorização do responsável pelo Centro de Referência à Mulher: Casa Beth Lobo. 
TCLE: Apresentada adequadamente. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento específico. 
CRONOGRAMA: 05 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 27/3/2011 e 26/3/2012. 
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e 
esclarecido. Nestas circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente 
interrompida até a resposta do Comitê, após análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o 
desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro 
por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
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