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Não lhe quero em casa, prisioneira 
Você, mulher você 

Do fogão, tesoura, enceradeira 
Você, mulher você 

Com mau-trato, feia e companheira 
Você, mulher você 

Deus lhe quer bonita a vida inteira 
Você, mulher você 

 
Não está longe a sua independência 

Vida crua pede providência 
Mas me lembra uma escravidão 

Peça abolição! 
 

Sua benção quando tem essência 
Todo homem perde a sapiência 

Tudo gira em torno de você 
Mas você nem vê 

Nem vê... 

 

Você, Mulher Você 

Ivan Lins & Ronaldo Monteiro de Souza 
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A todas as mulheres, violentadas ou não, que, como 

canta Caetano, sabem bem “a dor e a delícia de ser o 

que é...”. 
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RESUMO 

A violência contra a mulher é um fenômeno social complexo devido à multiplicidade de 
suas formas de expressão e sua percepção se dá a partir de várias dimensões perceptiva. 
Por se tratar de um fenômeno intrinsecamente engendrado no âmago da cultura 
patriarcal, muitas de nossas crenças já se encontram disseminadas pela força do hábito. 
A permissividade social à violência do homem contra a mulher fornece uma espécie de 
“passe livre” para os homens cometerem várias expressões da violência, sem que estas 
sejam percebidas e consideradas como tal. Pode-se observar isso no quotidiano de 
nossas relações pelo duplo discurso e pela dupla moral ao avaliarmos a violência. Sendo 
assim, o presente trabalho teve como principal objetivo analisar o fenômeno da 
violência contra a mulher como um problema social e de gênero, propondo a análise das 
relações existentes entre as crenças sociais essencialistas e construtivistas acerca das 
diferenças entre homens e mulheres e a percepção da violência do homem contra a 
mulher. O mesmo foi realizado na cidade de João Pessoa, Paraíba numa amostra 
composta por 449 estudantes, entre secundaristas e universitários. Como instrumentos 
foram utilizados, além do questionário sócio demográfico, uma escala de crenças sociais 
acerca das diferenças entre homens e mulheres e um questionário de percepção social da 
violência do homem contra a mulher, que, a partir de histórias que relatavam situações 
de violência, avaliou a percepção a partir das dimensões da comunidade, da 
categorização, da justificação e da punição. Os resultados foram analisados através do 
SPSS 13.0. Após análise descritiva das dimensões avaliativas da percepção da violência, 
percebeu-se que, em geral, os tipos de violência do homem contra a mulher mais 
salientes a percepção são a violência física e a violência sexual. Os resultados 
demonstraram ainda que tanto a posição relativa dos sujeitos no contexto social da 
violência quanto a sua adesão a uma posição essencialista naturalizadora ou a uma 
posição construtivista social afetam a percepção e a construção social dos significados 
da violência do homem contra a mulher.  

 
Palavras-chave: Violência contra mulher, crenças essencialistas, crenças 
construtivistas, percepção social. 
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ABSTRACT 
 
 
Violence against women is a complex social phenomenon due to the multiplicity of its 
forms of expression and its realization comes from several perceptual dimensions. 
Because it is inherently a phenomenon engendered in the heart of patriarchal culture, 
many of our beliefs are already spread by force of habit. The social permissiveness of 
violence of man against the woman provides a kind of "free pass" for men committing 
various expressions of violence, without it being perceived and treated as such. You can 
see this in our everyday relations by double talk and double standards when assessing 
violence. Thus, the present study had as main objective to analyze the phenomenon of 
violence against women as a social and gender analysis of the proposed relationship 
between essentialist beliefs and social constructivists on the differences between men 
and women and the perception of violence of man against the woman. The program was 
held in the city of João Pessoa, Paraíba in a sample of 449 students between high school 
and college. The instruments were used, as well as socio demographic questionnaire, a 
range of social beliefs about the differences between men and women and a 
questionnaire of social perceptions of violence of man against the woman, who, from 
stories that reported cases of violence, assessed the perception from the dimensions of 
the community, categorization, and the justification of punishment. The results were 
analyzed using SPSS 13.0. After descriptive analysis of the evaluative dimensions of the 
perception of violence, it was noted that, in general, the types of violence of men against 
women salient perception are physical violence and sexual violence. The data also 
showed that both the relative position of the subjects in the social context of violence 
and their commitment to an essentialist position naturalizing or a social constructivist 
position affect the perception and the social construction of the meanings of violence of 
men against women. 
 
Key- words: Violence against women, essentialism beliefs, constructivism beliefs, 
social perception.  
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INTRODUÇÃO 

 
Na definição da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994, a violência contra a mulher é 

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

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. 

O problema da violência contra a mulher é um fenômeno global que atinge todas as 

classes sociais, sem distinção. O impacto dessa violência se reflete na saúde das 

mulheres, em aspectos sociais e econômicos que se estende a toda sociedade e 

principalmente os aspectos psicológicos pertinentes àquelas que são vítimas da 

violência. 

Entendendo a urgência de se aproximar das raízes sociais da violência do 

homem contra a mulher, este estudo considera as crenças sociais acerca das diferenças 

entre homens e mulheres como um dos fatores psicossociais mais importantes para a 

compreensão dessa violência. Diversos estudos no campo da sociologia política, da 

teoria feminista e dos estudos de gênero, têm demonstrado que a pressuposição de 

diferenças “naturais” entre homens e mulheres é uma das bases para a justificação social 

da discriminação de gênero. 

Nessas aéreas de interesse, algumas pesquisas e estudos sobre gênero têm-se 

dedicado a desautorizar uma visão biológica, que entende as diferenças entre os gêneros 

como uma questão da natureza feminina ou masculina (essencialismo). A partir de um 

redirecionamento teórico, essas diferenças passaram a ser entendidas como uma 

construção social e cultural (construcionismo social ou construtivismo). Têm-se então, 

tanto no campo das ciências sociais quanto no campo das ideologias que permeiam a 

sociedade, duas concepções antagônicas que fundamentam a construção e o uso de 
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diferentes visões sociais acerca dos diversos problemas pertinentes às questões de 

gênero. A adesão a crenças essencialistas ou construtivistas acerca das diferenças entre 

homens e mulheres constitui assim, um importante aspecto da percepção da violência de 

gênero, estruturando as explicações sociais acerca dessa violência. 

Neste estudo, procura-se analisar como a adesão a essas crenças essencialistas 

e construtivistas está relacionada à percepção social acerca da violência do homem 

contra a mulher. Seus achados permitem supor uma influência dessas crenças na 

percepção da violência, uma vez que a adesão a uma visão construtivista está associada 

a uma acentuação da percepção da violência, em contrário à adesão a uma visão 

essencialista, associada a uma atenuação da percepção da violência. Do mesmo modo, o 

sexo também desempenha um papel importante nesse fenômeno, uma vez que ser 

homem está associado a uma atenuação da percepção da violência. 

Nas páginas a seguir apresenta-se uma análise teórica acerca do problema da 

violência do homem contra a mulher e suas principais manifestações, como a violência 

física, sexual, simbólica e a discriminação socioeconômica. Do mesmo modo, 

apresenta-se também um levantamento da literatura recente dos conceitos de 

essencialismo e construtivismo social. Por fim, relata-se um estudo empírico sobre a 

relação entre a adesão às crenças essencialistas e construtivistas e a percepção da 

violência contra a mulher, analisada através de quatro dimensões avaliativas, a saber: 

comunidade, categorização, justificação e punição. Os últimos capítulos tratam dos 

resultados obtidos, análises e conclusões.  
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1. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

   

A expressão “violência contra a mulher” refere-se aos muitos tipos de 

comportamentos lesivos para as mulheres e meninas por pertencerem ao sexo feminino. 

Apesar de ser um fenômeno perpetrado ao longo do tempo, foi somente em 1993 que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) declarou-a como sendo uma violação dos 

direitos humanos. (Heise, Ellsberg & Gottemoeller, 1999). No ano seguinte, através da 

Convenção Intramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 

ou Convenção do Belém do Pará, como ficou conhecida, conceituou-se a primeira 

definição oficial da violência, quando a Assembléia Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) aprovou a Declaração sobre a eliminação da violência contra a 

mulher. De acordo com o artigo 1° da Declaração, a violência contra a mulher é 

definida como sendo: 

 

Todo ato de violência baseado no gênero que resulte, ou tenha probabilidade de 
resultar em dano físico, sexual ou psicológico ou sofrimento da mulher, inclusive a 
ameaça de cometer esses atos, a coerção ou privação arbitrária da liberdade seja na 
esfera pública ou privada.  
 

Este fenômeno tornou-se relevante a tal ponto que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) classificou-o como prioritário interesse dos órgãos e profissionais de 

saúde. O impacto mundial dessa violência tem reflexo não só no âmbito da saúde, como 

também nos níveis sócio-econômicos. De acordo com Heise (1994), estimativas do 

Banco Mundial indicaram que as conseqüências dos danos sofridos por mulheres em 

situação de violência foram responsáveis por um entre cada cinco dias de vida saudável 

perdido entre mulheres em idade reprodutiva. 1 

                                                   
1Esses dados também podem ser encontrados através do site do Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a mulher -Unifem, 
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Há na literatura outros termos que fazem referência à violência contra a 

mulher, como as expressões violência familiar e violência doméstica (Saffioti, 2004; 

Santos & Izumino, 2005). As aproximações ao termo referem-se às especificações 

relativas a quem e onde se pratica a violência, respectivamente. Deste modo, a violência 

familiar é definida como sendo a violência praticada por familiares e/ou parentes, ou 

seja, membros de uma mesma família, levando-se em conta os laços de consangüinidade 

(Saffioti, 2004). Esta inclui várias formas de violência como, o abuso sexual incestuoso, 

e ainda as violências física, sexual e psicológica. Ainda de acordo com Saffioti (op. 

cit.), a violência familiar pode acontecer dentro ou fora do domicilio, sendo mais 

comum o primeiro caso.   Já a violência doméstica se refere ao lócus da violência no 

momento em que ela acontece - a casa- e pode atingir não só membros da família, mas 

também pessoas a ela agregada (Sousa, 2004).  

Deste modo, violência doméstica apresenta alguns pontos de convergência 

com a violência familiar.  Dias (2000), situando o espaço doméstico como cenário da 

violência do homem contra a mulher, afirma que a violência doméstica não constitui 

uma prática nova, tampouco exclusiva da família moderna. A autora afirma que na 

família tradicional, o sistema patriarcal outorgara o direito ao homem, ou chefe da 

família, o poder absoluto sobre a mulher o sobre os filhos, sob a chancela da 

manutenção da estabilidade doméstica. Migrando para a concepção da família moderna, 

ainda de acordo com a autora, levou muito tempo para que a violência doméstica fosse 

considerada como um problema social, mostrando-se muitas vezes como tabu – 

expresso através da resistência e do medo à exposição. Segundo Saffioti (2004), “a 

violência domestica ocorre numa relação afetiva, cuja ruptura demanda, via de regra, 

intervenção externa. Raramente uma mulher consegue desvincular-se de um homem 

violento sem auxílio externo.” (p. 79). É importante destacar que os termos violência 
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doméstica e violência familiar são utilizados para se referir às formas de violência que 

são mais comumente denunciadas.  

De acordo com Sousa (2004), 70% das queixas nas delegacias da mulher no 

Brasil, são de mulheres agredidas dentro de casa, pelo marido. Relevante também 

considerar que os estudos pioneiros sobre o tema revelaram a gravidade deste problema, 

que por muito tempo manteve-se escondido através das paredes que separavam o espaço 

privado do público, mantendo-se distante inclusive do alcance da Lei. No entanto, esse 

trabalho considera que a violência contra a mulher ultrapassa as portas da violência 

doméstica e é praticada não só por familiares ou parentes, mas por toda a sociedade 

composta por homens e mulheres, que praticam, assistem indiferentemente e/ou 

normatizam esta violência.    

A violência contra a mulher também é referida em alguns estudos por 

violência de gênero, que de acordo com Saffioti (op. cit), corresponde a uma categoria 

mais geral de violência. Porém, a violência contra as mulheres é um fenômeno distinto 

da violência referida a homens. Para dirimir qualquer dualidade que o termo “gênero” 

possa implicar, nesta pesquisa far-se-á uso da expressão violência contra a mulher. De 

outro modo, o uso do termo gênero não só indicaria uma via de mão dupla em relação à 

violência homem-mulher, como também apontaria para relações de violência entre 

mulher-mulher e homem-homem, o que não corresponde aos objetivos desta pesquisa. 

Também desviaria a atenção sobre a importância de se conhecer, tipificar e 

compreender algumas das formas da violência específica às mulheres.  

Em acordo, pesquisas realizadas por Dobash, Dobash, Wilson e Daly (1992), 

apontaram para o fato de que, quando as mulheres são ocasionalmente violentas contra 

os homens, em geral esta violência é normalmente em autodefesa e, em resultado, 

geralmente são as mulheres que sofrem os maiores danos. Outra característica que os 
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distingue é um dado de realidade: os homens tendem a ser atacados ou assassinados por 

estranhos, enquanto que a violência contra a mulher é exercida por agressores próximos 

como companheiros, ex-companheiros ou parentes íntimos, como pai ou padrasto.   

A causa da violência contra mulher cometida por parceiros conhecidos tem 

sido estudada através de um “modelo ecológico” proposto por Heise (1998, apud: Heise 

L, Ellsberg M, & Gottemoeller M, 1999; Blanco, Ruiz-Jarabo, De Vinuesac & Martín-

García, 2004) que compreende este fenômeno como sendo a interação de fatores 

pessoais, situacionais e socioculturais. Ao combinar fatores de risco no nível individual 

com dados de estudos transculturais, este modelo avança no entendimento do porque 

que algumas sociedades, assim como alguns indivíduos são mais violentos que outros.  

O modelo ecológico propõe uma representação gráfica representada por quatro 

círculos concêntricos. O círculo menor representa os antecedentes biológicos e pessoais 

que influencia no comportamento do individuo e em suas relações. O segundo círculo 

representa as relações entre o agressor e a vítima da agressão, ou seja, o contexto 

imediato em que à violência acontece. O terceiro círculo representa o contexto 

comunitário, indicado pelas instituições e estruturas sociais, formais ou informais, em 

que se desenvolvem as relações, como o bairro e o lugar de trabalho. O quarto e maior 

círculo representam o modelo econômico e social, que através das normas sociais impõe 

padrões de comportamento que convergem para aceitação social da violência contra a 

mulher. Estudos indicam que a combinação desses fatores aumenta o risco de um 

homem vir a apresentar um comportamento agressivo em relação a uma mulher.  

Em revisão das principais referências teóricas nos últimos vinte e cinco anos 

sobre a violência contra a mulher na área das ciências sociais, Santos e Izumino (2005) 

referem-se a três principais correntes teóricas, as quais centralizam as concepções da 

violência e o papel da mulher em relação a esta. Essas pesquisas foram realizadas 
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principalmente a partir de dados coletados através das delegacias da mulher e 

organizações não-governamentais feministas de atendimento a mulheres e centraram-se 

empiricamente na caracterização tanto das mulheres que sofriam violência quanto de 

seus agressores, e quais eram os crimes mais denunciados. Além disso, lançaram luz ao 

debate do problema da vitimização das mulheres, que começou a ganhar espaço a partir 

das freqüentes retiradas de queixas por parte das mulheres, problema este extremamente 

atual.  

A primeira concepção foi denominada como dominação masculina, e classifica 

a violência contra a mulher como expressão da dominação do homem que resulta na 

anulação da autonomia da mulher. Nesta concepção, a mulher atua tanto como “vítima” 

quanto “cúmplice” dessa dominação, pois “a violência contra a mulher como resultado 

de uma ideologia de dominação masculina é produzida e reproduzida tanto por homens 

quanto por mulheres”. (Chauí, 1985, apud: Santos & Izumino, op. cit. p. 150).  De 

acordo com as autoras, para Marilena Chauí, um dos resultados da violência contra a 

mulher se caracteriza pela inferiorização da condição feminina em relação à masculina, 

através do discurso que naturaliza aquela condição e serve de base para diferenciação 

social e desigualdades hierárquicas entre os papéis femininos e masculinos, com o fim 

de dominar, explorar e oprimir a mulher. Desta forma, a dita cumplicidade da mulher 

em relação à violência se constitui não por escolha, já que a autora considera a 

subjetividade feminina destituída de autonomia, mas sim por ser instrumento da 

dominação masculina.  

A segunda corrente teórica, defendida por Heleieth Saffioti, é a visão feminista 

e marxista do patriarcado, denominada dominação patriarcal, na qual considera a 

violência contra a mulher como resultante da socialização machista. Nas palavras de 

Saffioti (2004, p. 47), “o patriarcado não abrange somente a família, mas atravessa a 
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sociedade como um todo”. A autora vincula ao patriarcado não somente a função de 

dominação política e ideológica, mas também a um sistema de exploração, inclusive 

econômica. Ao contrário de Chauí, Saffioti não considera as mulheres como cúmplices 

da violência, mas como sujeitos autônomos dentro de uma relação de desigual poder e 

historicamente vitimadas ao ensino da submissão ao “poder do macho”. De acordo com 

a mesma, o patriarcado socializa os homens para dominar e as mulheres para se 

submeterem a esta dominação.  

A terceira corrente é denominada relacional, pois relativiza as teorias da 

dominação masculina e da dominação patriarcal. Segundo Maria Filomena Gregori 

(1993), principal nome desta concepção, a mulher não é mera vítima da dominação 

masculina, tampouco mera vítima da violência conjugal. A autora afirma com isso a 

necessidade de contextualizar a situação em que a violência ocorre, entendendo-a como 

forma de comunicação entre parceiros.  Embora compreenda a importância da dualidade 

vítima-agressor em situações de denúncia, considera inadequado pensar nesses papéis 

de forma fixa, considerando que a mulher tem autonomia nas situações de violência e 

que o reforço ao papel de vítima, entendido como “cumplicidade”, traz a obtenção de 

proteção e prazer.  

Esta concepção, embora controversa, aprofundou o debate acerca do 

significado do termo “cumplicidade”, trazendo a tona novas formas de se referir às 

mulheres no contexto da violência, como a substituição para alguns do termo “mulheres 

vítimas de violência” para “mulheres em situação de violência” (Santos & Izumino, 

2005).  

Considera-se aqui que a violência contra as mulheres é fundamentada por 

desequilíbrios de poder entre os homens e as mulheres e é causado e perpetuado por 

fatores sociais e culturais que justificam esta violência gerando um consentimento social 
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que suporta e aporta a violência ao sabor do tempo. A justificação da violência origina-

se pelas normas comuns aos gêneros, ou seja, as normas sociais sobre o papel e os 

deveres referentes aos homens e as mulheres. Também remete à assimetria de poder 

entre a condição masculina e feminina que faz parecer que certas situações de violência 

experimentadas pelas mulheres sejam relevadas e invisibilizadas como experiências de 

vida usuais. (Schraiber & D’Oliveira, 2002). Tal como considera Saffioti, é através da 

socialização pelo patriarcado que a violência contra a mulher é passada de geração para 

geração.  

Blanco, Ruiz-Jarabo, De Vinuesac e Martín-García (2004) especificam a 

violência, habitualmente considerada como um problema das mulheres, como sendo não 

um problema “delas”, mas sim, “para” elas2.  Os autores também enfocam que “este é 

fundamentalmente é um problema da cultura masculino-patriarcal, que objurga contra 

o direito de igualdade” 3. (p. 183). A falta de equidade representada através do 

comportamento violento direcionado às mulheres envolve, além de outros fatores, uma 

espécie de sanção social, presente em algumas culturas. Em geral, aos homens é 

concedido o direito à violência, como algo próprio e relativo à natureza masculina. As 

mulheres sobejam às funções de mãe, dona de casa e boa esposa.  

Neste sentido, as raízes da violência arraigada na sociedade patriarcal, 

ofuscam a percepção social da responsabilidade dos comportamentos violentos 

direcionados às mulheres, redirecionando a atenção para vítima. Este tipo de violência 

nega a individualidade das mulheres, reduzindo-as a um grupo.  

De acordo com pesquisas do The Center for Health and Gender Equity 

(CHANGE), organização norte-americana não-governamental de políticas 

internacionais voltadas para a saúde e para os direitos das mulheres, crianças e outras 

                                                   
2 Grifo original 
3 Livre tradução 
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populações vulneráveis na África, Ásia, e América Latina, realizadas entre 1985 e 1999 

em diferentes países, incluindo o Brasil, foi verificado que em numerosas culturas se 

sustenta que o homem, em determinadas situações, tem o direito de controlar o 

comportamento da esposa e que a mulher que questiona esse direito pode ser castigada 

através de manifestações de violência. Dentre as situações onde a violência do homem 

contra a mulher é justificada, a mais comumente citada é a recusa de manter relações 

sexuais. Outras situações citadas na referente pesquisa estão: ser descuidada nos 

afazeres domésticos e com os filhos; suspeita de adultério e desobediência. Estas formas 

de comportamento constituem transgressões às normas relativas ao gênero.  

Há em geral variações do suporte social para a violência contra a mulher. Estas 

variações são manifestadas em algumas sociedades através das distinções entre razões 

justas e injustas à causa violência, assim como níveis aceitáveis e inaceitáveis para a 

agressão. Em muitos países, a noção de “causa justa” está associada a quem comete o 

ato violento e sob que condições. Maridos ou anciões podem ter o direito de castigar 

fisicamente uma mulher por certas transgressões, porém, dentro de certos limites (Heise, 

Ellsberg & Gottemoeller,1999).  

Em termos da revisão dos Direitos das mulheres tendo em vista os 

descompassos causados pela diferenciação dos papéis sociais entre homens e mulheres, 

a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(ONU,1979) contém  duas normas aplicáveis em relação a violência contra a mulher, e 

de acordo com Ortega (2005), uma é de caráter mais geral e outra de caráter mais 

específico.  

O artigo 3º, em linhas gerais, obriga os Estados a tomarem as medidas 

apropriadas, inclusive de caráter legislativo, em todas as esferas, para assegurar o pleno 

desenvolvimento e avanço da mulher com o objetivo de garantir o exercício e o gozo 
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dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em igualdades de condição em 

relação ao homem. Já o artigo 5º obriga o Estado a tomar medidas apropriadas para: 

 

 (...) modificar os padrões socioculturais das condutas de homens e mulheres, com o 
objetivo de alcançar a eliminação dos preconceitos e as práticas comuns e de qualquer 
outra natureza em estejam baseados na idéia de inferioridade ou superioridade de 
qualquer um dos sexos, em funções estereotipadas de homens e mulheres (p.17) 4.  
 

Logo, se considerarmos que a violência contra a mulher é também uma prática 

que se baseia na crença da superioridade dos homens, então, os Estados são 

responsabilizados a encontrar uma forma de modificar os padrões socioculturais de 

condutas. Essa Convenção foi ratificada por um grande número de países no mundo, e 

na América apenas os Estados Unidos, Paraguai e Porto Rico constituem exceções.   

 Mundialmente, pelo menos uma em cada três mulheres já foi agredida, forçada a 

ter relações sexuais sem consentimento ou maltratada de alguma maneira. A violência 

em sua expressão mais extrema causa à morte. Estima-se que entre 40% a 70% dos 

homicídios de mulheres ocorridos em todo mundo, são cometidos por parceiros íntimos, 

geralmente num contexto de relação abusiva.  

A violência contra a mulher não pode ser entendida e erradicada sem que haja o 

confronto dos processos subjacentes referentes às convicções e estruturas sociais, ou 

seja, as atitudes e crenças sociais que a fundamentam, encorajam e perpetuam-na.  

                                                   
4 Livre tradução. O texto na íntegra pode ser encontrado em Buenas Prácticas para la erradicación de la 
violencia doméstica en América Latina y el Caribe. CEPAL - SERIE Mujer y desarrollo, n. 75  
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1.1 A AGRESSÃO, A VIOLÊNCIA E A VIOLÊNCIA DO HOMEM CONTRA A 
MULHER 

 

Os termos agressão e violência muitas vezes são utilizados como semelhantes. 

Embora seja consenso popular considerá-los análogos, esses termos designam 

fenômenos diferentes e ao tentar distingui-los, nos defrontamos com perspectivas 

específicas como, por exemplo, as perspectivas biológica, ambientalista, etológica, 

psicanalítica ou fenomenológica. Apesar de não haver unanimidade a respeito desta 

distinção, há na literatura alguns teóricos como Niehoff (1999) Loeber e Hay (1997) e 

Anderson e Bushman (2002) que fazem um recorte semântico em relação aos dois 

termos (Alghidri, 2004; Kristensen, Lima, Ferlin, Flores & Hackmann, 2003; Chaves, 

2006). Por exemplo, em alguns casos usa-se o termo “violência” para designar um 

estado e “agressão” para designar a ação individual.  

No campo da Psicologia Social, os estudos concentram-se no fenômeno da 

agressão, que é concebida como o ato de ferir, machucar física ou psicologicamente, ou 

seja, causar algum dano intencional a indivíduo(s) e/ou a objeto(s) (Aaronson, Wilson & 

Arket, 2002; Goldstein, 1983; Myers, 2000). De uma maneira geral, definem-se dois 

tipos de agressão: hostil, onde há intenção de machucar, ferir ou causar dor; e a 

instrumental, onde não há o fator intencionalidade no ato da agressão e esta ocorre com 

o fim de alcançar algum objetivo. Diferentes perspectivas teóricas têm sido utilizadas 

para a compreensão desse fenômeno.  

O modelo de evolução por seleção natural proposto por Charles Darwin e a 

psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud foram teorias-chaves que serviram de base 

para que, a partir delas, outras abordagens fossem geradas. Algumas teorias merecem 

destaque nos estudos das explicações do comportamento agressivo, como por exemplo, 
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as contribuições da etologia, do behaviorismo e da aprendizagem social (Kristensen, 

Lima, Ferlin, Flores & Hackmann, 2003).  

 As explicações teóricas clássicas para o comportamento agressivo se dividem 

em três categorias gerais de explicação:  

a) Teorias biológicas da agressão: a agressão é intrínseca à natureza 

humana e inevitavelmente terá que encontrar uma forma de expressão; 

b) Teoria da aprendizagem social: a agressão é aprendida, resultando, 

portanto, de normas sociais e culturais e de experiências de 

socialização; 

c) Teoria da frustração - agressão: a agressão é uma resposta natural à 

frustração e a resposta agressiva deriva de um impulso básico eliciado 

por forças externas.   

As teorias biológicas têm como fundamento à base da agressão no instinto. 

Thommas Hobbes (1651) em Leviatã, afirma que “homo homini lupus” (cada homem é 

um lobo para o seu próximo). Dito isso, acreditava que em seu estado natural, os seres 

humanos são brutos e violentos. Contudo, foi em Freud (1930) que a teoria da agressão 

como instinto teve maior enfoque. Para Freud (op. cit.) todo ser humano detém dois 

instintos básicos: pulsão de vida (Eros) e pulsão de morte (Tanatos). Pela sua teoria 

hidráulica, a energia agressiva teria que se manifestar externamente, a fim de evitar que 

o acúmulo causasse doenças. Caberia então à sociedade, conter esse impulso agressivo 

firmando regras e normas sociais, que além de regular o instinto, viabilizaria outros 

meios para a canalização dessa energia em forma de comportamentos sociais aceitáveis 

(sublimação). 

Já sob o enfoque que considera a agressão como comportamento aprendido de 

Bandura (1973), diferencia-se dois modelos de aprendizagem. O primeiro modelo 
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refere-se à aprendizagem instrumental, onde o comportamento agressivo é aprendido 

através do reforço ou recompensa. Assim, um comportamento reforçado positivamente 

tem maiores possibilidades de se repetir no futuro e de ser apreendido numa estrutura 

regular de comportamento. O segundo modelo refere-se à aprendizagem observacional, 

onde a observação ou modelação social detém influência no comportamento futuro pela 

internalização destes modelos.  

A teoria da frustração-agressão de Dollard, Doob e Miller (1939) parte do 

pressuposto de que há uma série de condições pessoais, sociais e ambientais que 

aumentam a probabilidade de comportamentos agressivos. De acordo com esta teoria, a 

frustração sempre leva a alguma forma de agressão e a agressão, por sua vez, sempre 

resulta da frustração. Por seu caráter determinista, esta teoria foi revisada, e num 

segundo postulado, reiterou-se a resposta agressiva como inata à frustração e a raiva, 

contudo, ela se expressaria apenas sob condições apropriadas (Berkowitz, 1959, apud 

Aaronson, Wilson & Arket, 2002), dando origem ao enfoque cognitivo neo-

associacionista.  

Além das perspectivas clássicas já citadas, Chaves (2006) também situa a 

agressão sob o enfoque de três perspectivas teóricas recentes: informação social, o 

interacionismo social e o modelo geral da agressão. Em linhas gerais, de acordo com a 

referida autora, a primeira perspectiva se refere ao entendimento do comportamento 

agressivo no contexto do processamento da informação social e tem como os processos 

mentais básicos tais como codificação dos estímulos situacionais; representação e 

interpretação desses estímulos; busca mental por respostas e seleção de respostas. Esse 

modelo tal qual defende Crick e Dodge preconiza a importância da representação dos 

eventos situacionais e seu caráter cíclico, uma vez que a codificação de um evento como 

violento pode reativar todo o processo acima descrito, ocasionando novamente o 
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comportamento agressivo. Huesmann e cols. adicionaram ao modelo o conceito de 

script, que se refere à aquisição, recuperação e permanência de um comportamento 

aprendido em uma situação semelhante (Chaves, 2006). Assim, o comportamento 

agressivo explicado pelo modelo da informação social é compreendido em termos da 

representação mental e adequação de uma resposta frente a um evento tido como 

agressivo e a permanência deste seria influenciada por scripts do comportamento 

aprendido dando continuidade ao ciclo da agressão.  

O segundo modelo se refere ao interacionismo social. Este faz uso dos termos 

ator e ação coerciva para se referir ao sujeito e ao comportamento agressivo 

respectivamente e também substitui o termo intenção pelo termo decisão para se referir 

ao aspecto cognitivo subjacente ao comportamento agressivo. Ainda segundo Chaves, o 

principal objetivo deste modelo, que tem como principais autores Tedeschi e Felson, é 

explicar porque as pessoas decidem comportar-se de forma coercitiva, no sentido de não 

incorrer ao fato de que essas ações são subsidiadas e atreladas não apenas por aspectos 

internos, mas também a aspectos ambientais e individuais do autor do comportamento.  

A decisão de comportar-se ou não de forma coercitiva estaria então ligada a objetivos 

controle, justiça e proteção, com fim de direcionar a escolha dos comportamentos em 

função das recompensas e custos e da probabilidade dos resultados frente a referida 

escolha.  

O terceiro e último se refere ao modelo geral da agressão (GAM- General 

Aggression Model). Proposto por Aderson e Bushman, este modelo procurar avaliar os 

efeitos da mídia violenta no comportamento agressivo utilizando três estruturas do 

conhecimento: esquemas perceptivos, esquemas pessoais e scripts comportamentais. 

Essas estruturas são formadas a partir das experiências dos sujeitos e pela repetição, 

alguns comportamentos tendem a ser automatizados e associados a estados afetivos 
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(Chaves, 2006).  Este modelo é compreendido sob uma perspectiva individualizante que 

visa mediar os efeitos situacionais e as variáveis da personalidade relacionadas à 

agressão. Fatores como o acesso a armas, a mídia violenta e exposição de crianças à 

violência em casa e/ou na escola são considerados como algumas das causas do 

aumento do comportamento violento (Anderson & Bushman, 2002).  

De um modo geral, as explicações do comportamento agressivo na área da 

psicologia se situam, em geral, na esfera das relações interpessoais enfocando os 

indivíduos e os grupos sob uma perspectiva individualizante. Neste sentido, as teorias 

explicam somente uma agressão instrumental que funciona como uma ferramenta, seja 

para a catarse inevitável e inerente ao ser humano, seja para obtenção de benefícios 

sociais ou para extrapolar a raiva e/ou frustração. A agressão então serve a um propósito 

que geralmente necessita de um elemento catalisador para provocá-la.  

Em relação à violência, para Jackman (2002) há um pântano conceitual e 

algumas perguntas importantes sobre os atributos definidores de violência e a relação 

humana com ela passam despercebido nas sombras. A isso a autora refere alguns 

fatores, dentre os quais a restrição da atenção das ações violentas àquelas que resultam 

em dano físico, embora existam outros danos também violentos como o psicológico e 

material. Segundo, normalmente também são restringidas concepções de violência a 

comportamentos físicos e a ameaça de comportamentos físicos. Por último, a autora cita 

a existência de complacência das vítimas de violência. De acordo com ela, isso 

conduziu incerteza sobre o estado de algumas ações prejudiciais. Para Jackman, é 

preciso alargar o nosso campo de visão, para que possamos perceber que o ímpeto para 

violência não é limitado a episódios anti-convencionais de hostilidade.  

Segundo Pupo (2007) tentar uma definição conceitual da violência é uma 

tarefa complexa, pois envolve questões tais como a perspectiva que se adota além da 
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relação a que ou quem esta violência se refere. Já de acordo com Saffioti (2004), o 

entendimento popular do significado da violência apóia-se num conceito unívoco há 

muito tempo utilizado, e que ainda hoje é considerado como único. Este conceito 

reporta a violência como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima seja esta 

integridade física, psíquica, moral ou sexual.  

A conceituação da violência encontra-se muitas vezes associada ao conceito da 

agressão, sendo compreendida como sendo um subtipo desta. Niehoff (1999) citado por 

Kristensen et. al. indica que a agressão é um comportamento adaptativo que é expresso 

sob uma circunstância de ameaça e a violência é um comportamento mal-adaptativo, 

que consiste em uma agressão direcionada a um alvo, lugar e tempo errados. Já para 

Anderson e Bushman (2002), a agressão é todo comportamento dirigido com a intenção 

de causar dano a outrem. Além da intenção de machucar, há mais uma questão 

importante nesta definição: a intenção do outro de se proteger a fim de evitar a agressão. 

Porém, há arranjos organizacionais que moldam as oportunidades de pessoas para 

cometer ou resistir à violência, e reconhecer o lugar da responsabilidade individual 

numa situação de submissão à violência é variável, complexo, e sujeito a preconceitos 

ou confusão em sua observação.  

Contudo, para os autores supracitados, um dano acidental não é considerado 

como agressão ou comportamento agressivo pos não houve planejamento, intenção de 

dano. Da mesma forma, a dor administrada numa relação sexual masoquista não é 

considerada agressiva, pois a vítima não é motivada a evitá-la, ao contrário, a dor é 

solicitada como forma de obtenção de prazer.   Para os mesmos autores, a violência é 

um subtipo da agressão, que se manifesta sob formas extremas como assassinato e 

estupro. Segundo os autores, a meta da violência é o dano extremo, ou seja, a morte.  Os 
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autores ainda afirmam que toda a violência é uma forma de agressão, porém muitas 

formas de agressão não são violentas.  

Nessa mesma linha de pensamento, Jackman cita Wolff (1971) e aponta a sua 

concepção prevalecente de violência como sendo o “uso ilegítimo ou sem autorização 

de força para efetuar decisões contra a vontade ou desejo de outros” (Wolff 1971, apud: 

Jackman, 2002). Neste esquema, a morte de um oficial de polícia por um civil é 

considerada homicídio (e violência). Por outro lado, o assassinato de um civil por um 

oficial de polícia “na linha de dever” é considerado como sendo homicídio justificável, 

fora do reino de violência. Semelhantemente, quando o Estado executa legalmente um 

criminoso condenado, normalmente não é tratado como violência, mas um linchamento 

a um criminoso condenado é tratado como violência.  

Analisando outros conceitos de violência, Jackman propõe o estudo dos 

alcances e limitações da definição utilizada tanto pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (1994) como pelo California Policy Council on Violence Prevention (1995). 

Para estes, a violência é a ameaça ou uso de força física ou de poder contra outra 

pessoa, contra a si mesmo, ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tem uma 

probabilidade alta de resultar dano, morte, ou privação. Segundo a autora, esta definição 

é mais inclusiva, porém menos precisa, pois se a definição pretende incluir poder como 

algo separado da força física, há uma gama de ações pertinentes, embora a adição de um 

conceito complexo e amorfo gera ambigüidades além de ir contra uma enorme e 

discordante literatura. Nesta definição também contém uma inconsistência interna: a 

autoflagelação é incluída como dano, no entanto, o ato em si insinua haver 

cumplicidade da vítima. Ainda, o conceito estipula que todas as ações violentas 

envolvem o uso de força física ou outros meios de coerção.  
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Conforme analisa Holmes (1990, apud: Jackman, op. cit.) há outras forma de 

violência que não a física, como por exemplo, o dano mental ou psicológico que são tão 

severos que têm a autorização de serem chamados também de violência. Porém, temos 

de pensar que há certa dificuldade em julgar casos específicos de dano psicológico 

como suficientemente severos para justificar a inclusão. Muitas das características são 

ambíguas. Por exemplo: Quando uma piada sexista cruza linha entre a brincadeira de 

mau gosto e a misoginia pronunciada, e assim por diante?  

No entanto, Jackman (2002) observa que uma forte orientação política das 

pesquisas em violência dirigiu para concepção do fenômeno em condições que são 

influenciadas indevidamente por definições legais de crime violento. Esta inclinação 

amoldou os tipos de violência que têm sido estudados e o modo no qual eles são 

conceituados. Assim, atos como maus-tratos emocionais, molestamento verbal e 

difamação persistente entre cônjuges tiveram um estado incerto no cenário das 

pesquisas em violência, pelo fato de que eles produzem pequenos ou nenhum dano 

físico, embora se reconheça crescentemente a saliência de danos psicológicos, mesmo 

desassociados da ameaça ou dos danos físicos.  

Por fim, ela propõe uma definição mais genérica da violência, com intuito de 

evitar as restrições conceituais das demais, cuja compreensão alcança a violência como 

um gênero de comportamentos composto de uma classe diversa de ações prejudiciais, 

enquanto envolve uma variedade de comportamentos, danos, motivações, vítimas, e 

observadores. A linha que os conecta são a ameaça ou dano. Na definição da autora, a 

violência pode ser compreendida como ações que inflijam, ameacem, ou causem dano. 

Essas ações podem ser corporais, escritas, ou verbais e os danos podem ser corporais, 

psicológicos, materiais ou sociais (Jackman, 2002).  
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Assim como acontece com a agressão, alguns autores associam a presença de 

alguns fatores como facilitadores da violência. Impulsividade, baixa auto- estima, 

desordens metais com depressão e personalidade anti-social, dependência de álcool e 

drogas são alguns dos fatores citados (Tolan, Gorman-Smith, & Henry, 2006). 

Há decerto muitos entraves na conceituação e delimitação dos conceitos de 

agressão e violência. Para Porto (2002, apud: Pupo, 2007) essa dificuldade conceitual 

resulta de várias razões, dentre as quais o fato de que tanto o fenômeno da violência 

quanto o da agressão são, antes de conceitos teóricos, são fatos empíricos retirados 

diretamente da realidade social e assim, expostos a apropriação de campos não 

científicos como, por exemplo, o senso comum, a mídia e a política.   

Dito isso, a definição teórica assumida, decorre, via de regra, de uma opção 

metodológica. Nesta pesquisa optou-se pelo conceito de violência para se referir ao 

fenômeno e as formas da violência do homem contra a mulher. O uso do termo é 

empregue em consonância aos estudos com aporte teórico sociológico, que 

diferentemente das teorias psicológicas que focalizam as características do agressor e da 

vítima, centralizam-se nas características de relacionamento. Compreender o fenômeno 

da violência situando-o em relação à época, cultura e organização social é tornar 

importante a discussão do caráter secular desta.  

Conforme Junqueira (2003) a designação de um comportamento como violento 

reporta-se às normas, uma vez que a violência é entendida a partir de normas 

estabelecidas e essas normas, obviamente são variáveis de acordo com vários fatores, 

como, por exemplo, a cultura. Para a autora, da mesma maneira que existe uma 

diversidade de normas, regras e leis, existe também uma diversidade de violência. Em 

consonância, para Saffioti (2002), não se pode tratar a violência como um fenômeno das 
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relações interpessoais, pois estas não existem fora das estruturas sociais. Para a referida 

autora:  

 
(...) Trata-se de equívoco, pois nenhuma relação social se passa fora da estrutura. 
Todas elas obedecem às normas que estruturam a sociedade por inteiro. Conceber 
relações interpessoais separadamente da estrutura de classes representa visão dualista, 
que não contribui para esclarecer porque a sociedade comporta violência intrafamiliar, 
doméstica, contra mulheres e de gênero. (p.  
 

  

A partir dessa compreensão, entende-se aqui que o conceito de violência 

contra a mulher unifica os dois termos - agressão e violência, uma vez que traz para si a 

concepção do agredido e agressor como também os processos sócio-culturais em que o 

evento ocorreu. Compreendemos que a violência contra a mulher encontra-se instituída 

nas relações sociais dentro do que Saffioti (2002) conceitua de dominação-exploração, 

porque há a sujeição da categorial social- mulher - em relação a essas duas dimensões. 

Para a autora, o processo de exploração pode ou não se dá em termos da ordem 

econômica. No entanto o processo de dominação tem caráter mais tácito, remetendo ao 

que Pierre Bourdier chamou de dominação simbólica. Esta se faz presente nas relações 

sociais e de gênero na forma de adesão e incorporação da visão androcêntrica.  

 Outro fator consonante com a escolha do termo violência para este trabalho 

refere-se à epistemologia. Ao chamarmos de violência a discriminação sócio-econômica 

e a violência simbólica, assumimos neste trabalho que ela está para além do dano físico 

ou sexual, pois notadamente essas formas de violência não possuem um agente 

conforme prevê o conceito de agressão dado pela psicologia social, onde a 

intencionalidade do agente precede o comportamento agressivo. 

     Assim, a violência endereçada à mulher não é causada somente numa 

relação interindividual inserida num contexto específico, envolvendo um agente 

específico. As manifestações de violência contra a mulher são resultantes de uma 
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cultura que a subjuga a um papel social secundário em relação ao homem. Portanto, 

considera-se aqui que a violência contra as mulheres é fundamentada por desequilíbrios 

de poder entre os homens e as mulheres e é causado e perpetuado por fatores sociais e 

culturais que justificam esta violência gerando um consentimento social que suporta e 

aporta a violência ao sabor do tempo.   

Contudo, não há pretensão deste trabalho em esgotar os aportes teóricos 

brevemente citados anteriormente. As principais contribuições das teorias explicativas 

do comportamento agressivo e da violência aqui presentes servem apenas como uma 

tentativa de situar o objeto desse estudo, a violência contra a mulher, entre as definições 

de agressão e violência e compreendê-la em relação à necessidade de extrapolação do 

nível interpessoal para os níveis intergrupal e societal.  
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1.2 VIOLÊNCIA É COISA DE HOMEM? A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA 
COMO PRERROGATIVA DE GÊNERO 

“Ele está na minha vida porque quer  
Eu estou pra o que der e vier  
Ele chega ao anoitecer , quando vem a madrugada ele 
some  
Ele é quem quer, ele é o homem  
Eu sou apenas uma mulher”. 

             (Esse cara, Caetano Veloso) 

 

  A letra de Caetano Veloso exprime, num certo sentido, as experiências usuais 

e o sentido de “ser apenas uma mulher”, especialmente ao que concerne a violência 

sofrida pelas mulheres no Brasil e no mundo. O “ser mulher” e o “ser homem” tem 

significados múltiplos arraigados na cultura paternalista, aonde os papéis de gênero 

continuam demarcados. Em muitas sociedades, mulheres são definidas como inferiores 

e o direito ao domínio, poder e força é considerado como essência da masculinidade.  

Desde o seu princípio, advindo das lutas feministas, o conceito de gênero veio 

como forma de dissentir às diferenças entre homens e mulheres postas, prioritariamente 

na ordem fisiobiológica. Enquanto o sexo, que até então era considerado a máxima para 

justificar essas diferenças, o conceito de gênero veio a ampliar e evidenciar a construção 

histórica e social do que seria o referencial fixo e imutável “ser homem” e “ser mulher”. 

De acordo com Schraiber e D’Oliveira, (2002) a noção de gênero é usualmente utilizada 

para se referir às diferenças entre os sexos feminino ou masculino quando na realidade 

surgiu exatamente para destacar essa distinção. Para as autoras, o sexo indica uma 

diferença anatômica inscrita no corpo e o gênero indica a construção social, material e 

simbólica a partir desta diferença.   

Money e Ehrthardt (1972, apud Fausto-Sterling, 2000) também definem o que 

vem a ser essa distinção entre sexo e gênero. O sexo de uma pessoa para tais autores é 

determinado por atributos físicos e é anatomicamente e fisiologicamente determinado. 
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Já o gênero é entendido como “uma transformação psicológica do eu - a convicção 

interior de que se é homem ou mulher (identidade de gênero) e as expressões 

comportamentais dessa convicção” (p. 15). Os autores também distinguem entre papéis 

de gênero e identidade de gênero. Os papéis de gênero seriam representados pelo 

comportamento social que convergem para uma conduta masculina, feminina ou 

ambivalente nas atitudes e reações do indivíduo em face do meio social. Já a identidade 

de gênero seria a experiência interna, ou seja, a internalização da individualidade como 

sendo masculina, feminina ou ambivalente. Como explicitam os autores: “... identidade 

de gênero é a experiência privada do papel de gênero, e o papel de gênero é a 

experiência pública do papel de gênero.” (op. cit., p. 15). Assim, sexo agrega os 

indivíduos em duas categorias em função das suas diferenças biológicas, ao passo que 

gênero se refere ao significado social atribuído ao sexo.  

Assim, compreensão do que é ser mulher ou ser homem ultrapassa 

exterioridade da evidência da inscrição do sexo no corpo, e passa a ser entendido como 

produção e internalização do processo de construção simbólica e cultural do que é 

masculino e feminino, e a expressão individual dessa internalização.   

Estudos mais recentes sobre as diferenças entre os gêneros sugerem que, em 

muitos casos, estas diferenças são produzidas pelo meio sócio-cultural no qual estão 

inseridos os homens e as mulheres. (Aldrighi, 2004). Isto é, o meio social produz e 

reforça tais comportamentos e características diferenciadas.  Há uma tendência cultural 

em desde cedo, agrupar meninos e meninas em ambientes diversos, e é dentro dessa 

tendência que se tornam homens e mulheres. Essa tendência se evidencia nos estudos 

sobre as diferenças socialmente percebidas entre homens e mulheres que delimitam os 

atributos de homem e os atributos de mulheres em dois pólos que constituem a definição 

de um e de outro por oposição.    
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Em revisão sobre as diferenças entre os sexos, Poeschl, Múrias e Ribeiro 

(2003) mencionam diversos estudos realizados desde a conquista do direito de votar na 

década de 1920, quando os estudos sobre a subordinação feminina ganham espaço. 

Através do desenvolvimento de instrumentos de medidas sobre essas diferenças, alguns 

autores como Ashmore, Del Boca e Wohlers (1986); Rosenkrantz, Vogel, Bee, 

Broverman e Broverman, (1968) chegaram a conclusões similares ao encontrar 

resultados que relataram que apesar dos dois sexos serem geralmente positivamente 

avaliados, os homens eram vistos de forma mais positiva do que as mulheres. Em 

termos gerais, considera-se que os homens são mais competentes, racionais e assertivos 

do que as mulheres e que as mulheres são mais calorosas e expressivas. Ainda, de 

acordo com Williams e Bennett (1975), os homens são percebidos como mais 

autônomos, agressivos e exibicionistas do que as mulheres, ao passo que as mulheres 

são vistas como mais prestáveis e servis do que os homens.  

De todo modo, os referidos trabalhos basearam-se exclusivamente nos traços 

de personalidade, permitindo resumir as crenças que os indivíduos têm sobre as 

diferenças entre homens e mulheres em duas dimensões, designadas por 

instrumentalidade e expressividade (Poeschl et. al.). Resultados semelhantes foram 

encontrados em pesquisas recentes desenvolvidas no Brasil.  

Apesar de estudos na área de gênero como o de Stuart Hall (1998, apud Lima: 

2002) apontar para um enfraquecimento de um referencial fixo e invariável no conceito 

de gênero e de identidade, devido ao que chamou de “fragmentação das paisagens 

culturais de classe”, a violência ainda aparece como um aspecto caracteristicamente de 

ação tipicamente masculino, ou seja, um atributo masculino. Em estudo monográfico, 

Lima realizou uma pesquisa no Recife (PE) sobre as características estereotípicas de 

gênero e verificou que os atributos masculinos estavam relacionados a traços de 
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personalidade como agressivo e frio, e a traços físicos como musculoso e forte 

fisicamente. Já as mulheres eram percebidas como sensíveis e compreensivas.  

Resultado semelhante foi encontrado em Antas (2005), em estudo sobre as 

dimensões semânticas definidoras das visões sociais acerca do que é ser homem e ser 

mulher. Nele, a autora categorizou as respostas mais freqüentes sobre os definidores 

sociais do que é ser homem e o que é ser mulher. Essas definições foram agrupadas em 

relação ao que chamou de dimensão instrumental positiva. Para ela, esta dimensão 

refere-se à habilidade e à capacidade de homens e de mulheres para solucionar 

problemas e a sua assertividade nesse processo. Em relação às mulheres, as respostas 

agruparam-se em relação à dimensão expressiva positiva. Esta se refere à capacidade de 

homens e de mulheres em expressarem seus sentimentos e suas emoções, sua boa 

relação e solidariedade com os demais. Neste sentido, as visões sociais diferem-se, 

associando ao homem a característica de ação e as mulheres, a capacidade para relação 

com os demais. Deste modo, os homens seriam percebidos como mais “ativos” e as 

mulheres percebidas como “relacionais”.  

Existem diferentes expectativas que representam as características associadas 

aos papéis tradicionalmente representados por homens e mulheres, que servem como 

base para a formação dos estereótipos de gênero. Estas expectativas podem ser 

observadas através dos inúmeros resultados que ainda apontam que as diferenças estão 

postas no quadro explicativo que relaciona à dimensão de instrumentalidade aos homens 

e à de expressividade as mulheres.  A insistência desses resultados representa a forma 

diametralmente oposta que as características típicas de homem de mulher são 

percebidas. Logo, ser homem pode ser definido como “não ser mulher” e vice-versa.  

Destarte, os estereótipos de gênero funcionam como expectativas normativas. 

Conforme Nogueira (2001) as diferenças entre as imagens de homem e de mulheres 
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condicionam os seus comportamentos quotidianos, tornando-se protótipos que acabam 

por constituir normas de comportamento.   

Ao associar ao papel masculino, mesmo que simbolicamente, a atributos 

sociais e traços de personalidade como agressivo, forte, musculoso, e às mulheres a 

traços de personalidade como compreensivas e relacionais, há um indicador que aponta 

uma direção da percepção social do homem e da mulher, ligada a atributos típicos de 

cada gênero, num esquema perceptivo cíclico, ao que Fisk e Taylor (1991, In: 

Aaronson, Wilson & Akert, 2002) chamaram de efeito de priming. Esse sistema interno 

perceptivo transforma os esquemas mentais mais utilizados, ou seja, os esquemas ou 

estereótipos, mais disponíveis a memória, sendo conseqüentemente, acionados com 

mais freqüência (Michener, Delamater & Myers, 2000).  

O papel do homem relacionado simbolicamente ao papel de poder é definido, 

de acordo com Alice Hendrickson Eagly (1987), por hierarquia de gênero, e confere à 

mulher uma posição inferior aos homens. Magalhães (1997) em estudo sobre os papéis 

de gênero e a homossexualidade, afirma que no nível da epistemologia, há uma 

tendência de manter o status quo não somente daqueles que desejam mudar de 

identidade, mas também daqueles que lutam para permanecer no seu papel designado 

sócio-historicamente. Sendo assim, pode-se pensar que tanto homens quanto as 

mulheres são responsáveis pela conservação desses estereótipos.   

Além das estruturas sociais e culturais que sustentam a agressão e a violência 

como sendo prerrogativa do gênero masculino, há estudos que enfatizam que 

explicações de componentes fisiobiológicos também influenciam o comportamento 

agressivo. Niehoff (1999, apud Raine, 2002; Geary, 2006) traz importantes 

contribuições sobre o estudo da relação entre os processos químicos cerebrais e o 

comportamento agressivo. Pesquisas também no campo da etologia, da teoria darwinista 
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da evolução têm fornecido importantes contribuições no campo da violência e suas 

relações com gênero, embora busquem justificativas para o comportamento agressivo 

dos homens em resultados comparativos com machos de outras espécies animais 

(Lorenz, 1966, 1974; Wilson, 1975; Geen, 1998. apud: Myers, 2000; Aronson, et. al., 

2002; Goldstein, 1983).  

Deste modo, os resultados desses estudos compreendem uma fração 

explicativa importante para que possamos intuir como o conceito de violência pode 

estar atrelado às definições de ser homem e como essa relação pode servir como 

influência para a percepção social da violência do homem contra a mulher. A violência 

percebida como prerrogativa do gênero masculino pode ser um dos fatores relevantes 

para concessão da sua prática. 

Mas, se a violência é de fato uma tendência masculina como explicar então a 

violência praticada pela mulher?  

O interesse maior pelo tema surgiu na década de 1970 com o emprego do 

instrumento Conflict Tatics Scales (CTS) proposto por Straus (1979) como forma de 

analisar quais os meios mais freqüentes utilizados por homens e mulheres em família 

para resolver os conflitos. Seguiram-se diversos estudos coordenados por nomes 

importantes na defesa da tese da simetria na violência conjugal, como Straus (op. cit.) e 

Gelles (1986) que resultaram em dados afirmativos em direção a uma violência 

praticada no contexto da conjugalidade tanto por homem quanto por mulheres 

(Casimiro, 2001).    

Tânia Aldrighi (2004) em pesquisa intercultural cujo objetivo era avaliar a 

freqüência e o padrão da violência entre casais, e também examinar os tipos de 

negociação de conflito e os efeitos das diferenças socioculturais na etiologia da 

violência no namoro, sugere que as porcentagens revelam índices significativos de 
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agressão entre parceiros, havendo uma prevalência na violência psicológica e coerção 

sexual quando comparadas à violência física. Porém, 78,6% das agressões físicas de 

maior severidade são práticas mútuas entre homens e mulheres. Esses dados não 

desmontam os estudos anteriores, que mostram que as mulheres são mais 

freqüentemente agredidas por seus parceiros, mas indicam que a presença dessa simetria 

de gênero aponta para a necessidade de refletir medidas práticas na atenção voltada a 

programas de prevenção para ambos, pois, de acordo com a autora, tais condições 

podem conduzir a uma escalada da violência nas diversas formas. Machado & 

Magalhães (1998) em análise da violência conjugal e a relação entre os gêneros, 

apontaram para alguns estudos que indicavam um redirecionamento da dicotomia 

vítima/agressor para “casais violentos”.    

Há ainda muito poucos estudos na área da violência feminina, comparado à 

extensa literatura e artigos científicos sobre a violência contra a mulher. Numa pesquisa 

inicial sobre o tema, foi percebido que há também relação ao termo “mulher violenta” 

como sendo àquela que pratica aborto, agregando-o assim ao conjunto de elementos que 

constituem o campo da violência da mulher direcionada ao homem.  

Com isso, a idéia da mulher sendo violenta contradiz o estereótipo de 

passividade, delicadeza e desproteção que acompanha o gênero feminino, assim como a 

concepção do homem sendo agredido por mulheres põe abaixo mito da masculinidade 

que evidencia a força, o poder e o domínio. No entanto, pode-se prever que a falta de 

estudos nessa área esteja também relacionada com a dificuldade por parte dos homens 

em registrar as agressões (Aldrighi, 2004). 

 Não restam dúvidas de que as mulheres podem apresentar condutas violentas, 

não somente em relação aos seus pares. Porém, o que se propõe ao infirmar a simetria 

da violência é ressaltar que, no contexto das relações intergrupais, ela não faz sentido. 
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Citando Saffioti (2002), “Nada impede, embora seja inusitado, que uma mulher 

pratique violência física contra seu marido/companheiro/namorado. As mulheres como 

categoria social não têm, contudo, um projeto de dominação-exploração dos homens”.  

Embora se considere a necessidade de ultrapassar a visão linear da violência 

como sendo um problema do gênero masculino, considerando, como sustenta autores 

como Gelles (op. cit), a violência como um problema humano e embora também, em 

concordância com a importância do percurso pelo terreno da violência praticada por 

mulheres, não é o objetivo desse estudo detalhar-se sobre este tema.  

Por se tratar de uma questão multifacetada e envolver a complexidade das 

relações humanas, a violência contra a mulher pode ser estudada a partir de várias 

perspectivas, constituindo-se como um problema social do meio, ora assentido e 

compreendido através no contexto interpessoal das relações, ora imprescritível como 

um problema social e de gênero no contexto intergrupal e societal. E é sob esta 

orientação que presente trabalho pretende dirigir-se.  

Por último, deve-se sublinhar que se admite que não exista uma única 

explicação para todas as diferenças entre homens e mulheres e que se deve recorrer a 

diferentes teorias para explicar os diferentes tipos de comportamentos, inclusive o 

comportamento violento.  
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1.3 UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DO HOMEM 
CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

Até os anos 1970, período anterior ao início em que o movimento feminista 

toma lugar no cenário mundial, a visão sobre a violência do homem contra mulher era 

tida pela sociedade como um direito do homem para manter a integridade da família. E 

mesmo depois, em um novo contexto histórico marcado pela luta pela igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, cuja conquista passou a ser também pela denúncia dos 

abusos cometidos contra mulheres, a violência ainda continuou sendo tabu.  

No Brasil, nos primeiros anos da década de 1980, o movimento feminista 

surgiu ativamente tendo duas principais bandeiras: A violência e a saúde da mulher. 

Nessa época, o assassinato de algumas mulheres de classe média por seus maridos ou 

ex-maridos foi acompanhado por intensa mobilização social para evitar a absolvição dos 

criminosos com base nos argumentos jurídicos de “legitima defesa da honra” ou caráter 

“passional” do crime.  A princípio, o movimento feminista passou a solicitar que os 

crimes cometidos nas relações íntimas envolvendo as mulheres e seus parceiros 

tivessem o mesmo rigor legal aos crimes de igual natureza ocorridos entre 

desconhecidos, sob a argumentação de que os Direitos deveriam ser iguais para todos. 

Contudo, a solicitação do movimento feminista também se apoiara no fato de que, em 

muitos casos, o desfecho dos casos de violência contra mulher resultava na impunidade, 

aonde à vítima muitas vezes restava o papel de ré, através do julgamento moral social 

(Izumino, 2004). 

O Brasil foi pioneiro na constituição de uma instituição voltada a atender casos 

de violência contra mulher com a criação da primeira Delegacia da Mulher em 1985, 

pelo então governador do Estado de São Paulo, Franco Montoro. Isso se deu numa 

tentativa de diminuir o despreparo na atenção a esses problemas e aumentar o número 
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de denúncias através da população feminina que sofria abusos e maus tratos. 

Atualmente, há mais de 300 Delegacias da Mulher em todo país. Dados do ano de 2002 

do Ministério da Justiça, em Relatório final da Pesquisa Nacional sobre as Condições de 

Funcionamento de delegacias Especializadas no atendimento às mulheres (DEAMs)  

mostraram as estatísticas de 267 DEAMs e identificaram os crimes mais denunciados 

pelas mulheres. Entre 326.693 notificações recebidas, havia 113.727 queixas de lesão 

corporal, 107.999 de ameaças contra a integridade e 32.183 para aqueles que 

ultrapassaram as ameaças e chegaram às vias de fato. Os crimes contra a honra 

denunciados foram classificados em 13 mil de injúria; 10.049 de difamação; e 6.805 

para calúnia. Para o crime de estupro, foram totalizadas 4.697 queixas.  

Apesar dos esforços no sentido de redirecionar o atendimento a delegacias e 

centros de apoio especializados, a omissão frente a casos de violência ainda constitui 

um problema nos estudos sobre a violência contra mulher. Sabe-se que há dificuldades 

no mapeamento dos dados sobre a violência, e os números divulgados à população 

tendem a ser mascarados em virtude da ausência ou demora na busca de ajuda 

especializada. Seja por medo, vergonha ou pela naturalização da violência, em alguns 

setores da sociedade, muitas mulheres ainda preferem manterem-se caladas.  

 O ato de esconder a violência das autoridades e familiares é uma conseqüência 

direta das humilhações, agressões físicas, sexuais e psicológicas feitas pelo agressor 

(Soares, 2006). Nos casos de violência “doméstica”, quando crimes acontecem dentro 

de casa, sendo os companheiros, maridos, padrastos, vizinhos ou parentes os agressores, 

há outras variáveis sociais que devem ser consideradas. Primeiramente, após a denúncia, 

quase sempre há a necessidade de a vítima sair de casa. Contudo, dados demonstram 

que 50% a 75% dos casais envolvidos em violência continuam seus relacionamentos 
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mesmo após intervenções sociais, legais e policiais (Aldrighi, 2004). Portanto, é 

necessário lançar um olhar para essa relação. 

Durante muitos, o divórcio foi considerado um tabu, uma vez que a sociedade 

brasileira não via com bons olhos as mulheres, que, mesmo sofrendo abusos 

domésticos, denunciavam as agressões vividas a quatro paredes e tomavam a iniciativa 

de sair de casa. Para muitos, as “mulheres divorciadas” representavam um perigo real 

para a família brasileira, ao confrontar seus parceiros e a sociedade lançando luz aos 

seus direitos. Direitos esses, que desde a constituição de 1916 já havia garantido. 

No entanto, somente em 2002, o novo Ordamento Civil veio com a função de 

contemplar alguns setores que anteriormente estavam completamente obsoletos. O 

Novo Código Civil apenas regulariza o que já havia sido consagrado pela Carta Magna 

e que estava em completo desacordo com a antiga legislação civil.  Parte do Direito de 

Família do Novo Código Civil é baseada completamente nos princípios constitucionais 

da dignidade da pessoa humana e da isonomia, deixando de lado antigos e ultrapassados 

conceitos. Ao promulgar esta lei, o Brasil apresentou, após quatorze anos de vigência da 

Constituição Federal de 1988, um ordenamento jurídico compatível, principalmente no 

que se refere à igualdade entre os sexos. Igualdade essa que permitia à mulher a 

iniciativa de, por lei, dissolver as relações matrimoniais que envolvesse, por exemplo, 

violência e infidelidade (Cabral, 2004).      

Além de não contar com a aprovação social para acabar com as situações de 

violência através do divórcio, muitas mulheres em situação violência não tinham 

capacitação profissional para iniciar uma vida no mercado de trabalho ou para 

estabelecer novas relações de trabalho em outra cidade ou Estado, onde poderiam 

encontrar as condições ideais de segurança. Esse ainda constitui um dos maiores 

indicadores das dificuldades das mulheres na luta pela erradicação da violência.  
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Segundo dados da Fundação Perseu Abramo5, em 2001 as mulheres só 

denunciaram a violência sofrida dentro de casa a algum órgão público (quase sempre 

delegacias policiais) quando se sentiram ameaçadas em sua integridade física: ou por 

armas de fogo (31%), ou quando os espancamentos deixaram marcas, fraturas ou cortes 

(21%) ou ainda diante de ameaças de espancamento contra si mesmas ou contra os 

filhos (19%). Nas outras situações, como xingamentos, tapas, empurrões, quebradeira, 

relações sexuais forçadas e assédio sexual, o percentual de registro em delegacia ou 

outros órgãos públicos, não ultrapassou os 10%. Ainda segundo esta pesquisa, uma em 

cada cinco brasileiras (19%) sofreu algum tipo de violência por parte de algum homem: 

16% relatam casos de violência física, 2% de violência psíquica e 1% de assédio sexual. 

Quando os (as) entrevistadores (as) descrevem as diferentes formas de agressão, 43% 

das entrevistadas reconhecem ter sofrido algum tipo de violência, 33% experimentaram 

alguma violência física, 27% violências psíquicas, 11% assédio sexual e 11% também 

teriam sido espancadas. Na população, isso significa algo em torno de 6,8 milhões de 

mulheres.  

Em carta aberta ao Exmo. Presidente da República, a Deputada Sra. Maria 

Lúcia Cardoso (PMDB-MG) revela que os números da violência contra a mulher no 

Brasil são alarmantes: todos os anos, mais de dois milhões de mulheres são vítimas da 

violência, o equivalente a uma agressão a cada 15 segundos. No entanto, como uma 

forma de conter esses números, a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, recebendo o nome de Lei Maria da 

                                                   
5 Pesquisa nacional sobre mulheres, realizada pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, 
contendo uma amostra de 2.502 entrevistas pessoais e domiciliares, estratificadas em cotas de idade e peso 
geográfico por natureza e porte do município, segundo dados da Contagem Populacional do IBGE/1996 e do 
Censo Demográfico de 2000. 
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Penha Maia – Lei N° 11.340/2006. Esta estipula a criação, pelos tribunais de Justiça dos 

estados e do Distrito Federal, de um juizado especial de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher para dar mais agilidade aos processos que já correm na justiça, além de 

prever o fim do cumprimento da pena através do pagamento de cestas básicas ou multas 

pelos condenados, as chamadas penas pecuniárias. Também aumentou de um para três 

anos o tempo máximo de prisão – o mínimo foi reduzido de seis meses para três meses, 

alterando o Código Penal e permitindo que agressores sejam presos em flagrante ou 

tenham a prisão preventiva decretada.  

A Lei Maria da Penha ainda modifica a Lei de Execuções Penais para permitir 

que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de 

recuperação e reeducação. A Lei também traz uma série de medidas para proteger a 

mulher agredida, que está em situação de agressão ou cuja vida corre riscos. Entre elas, 

a saída do agressor de casa, a proteção dos filhos e o direito de a mulher reaver seus 

bens e cancelar procurações feitas em nome do agressor. A mulher poderá também ficar 

seis meses afastada do trabalho sem perder o emprego se for constatada a necessidade 

de manutenção de sua integridade física ou psicológica. O Brasil passou a ser o 18° da 

América Latina a contar com uma lei específica para os casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 6 

Em nível nacional, de acordo com dados do Centro da Mulher 8 de março7, a 

Paraíba está 3° lugar em relação à violência contra a mulher em todo o país. Ao mesmo 

tempo em que os números crescem, cresce também os centros especializados voltados 

para atenção da mulher vítima da violência. Na Paraíba há seis delegacias da mulher, 

com distritais em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Souza e Guarabira; 

quatro centros de apoio à mulher e três programas municipais e estaduais, além de 
                                                   
6 Fonte: http://www.presidencia.org.br/spmulheres      
7 O centro da Mulher 8 de Março é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos sediada em 
João Pessoa, pioneira na luta dos direitos das mulheres. 
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hospitais e delegacias que também atendem ao público feminino e infantil que sofre 

abusos e violência. No entanto, esses números ainda são pequenos para atender a 

enorme demanda.  

Em relação à produção acadêmica no Brasil, até 1995 era pouco o interesse 

nos estudos acadêmicos sobre a violência contra a mulher. As produções realizadas na 

época concentravam-se nas áreas de serviço social, enfermagem e psicologia e os 

estudos versavam sobre os temas da violência conjugal, atendimentos em delegacias 

especializadas e lutas feministas, com ênfase no papel da família e nos estudos de 

gênero. A partir do final da década de 1990 até o ano de 2000, houve um crescente 

interesse no assunto, resultando em diversas pesquisas em violência contra a mulher em 

áreas como história, medicina, sociologia, saúde pública e coletiva, antropologia e 

direito, o que acabou por produzir um debate disperso.  Os estudos incidiram 

principalmente sobre a violência contra a mulher estudada no âmbito familiar e 

praticada por parceiros íntimos, sobre a saúde da mulher vitima de agressão e a 

violência sexual na conjugalidade.  

De 2001 a 2005, os estudos se caracterizam por uma perspectiva mais 

integradora e multidisciplinar e a violência e o assédio sexual começam a ganhar mais 

espaços dentre outros assuntos.  No entanto, seguiu-se a tendência dos anos anteriores 

ao estudo da violência física - conjugal e familiar, enfatizando metodologicamente 

amostras de mulheres vítimas da violência ou dos profissionais ligados a elas pelas 

redes de atendimento, seja em hospitais ou postos especializados, seja em delegacias ou 

instituições jurídicas. Em relação à produção por região até o ano de 2005, o Sudeste 

concentrava a maior quantidade das pesquisas realizadas sobre o tema da violência 

contra a mulher, seguido das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 

respectivamente.  
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1.4 FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Quando se fala em violência contra a mulher, as formas de expressão 

geralmente mais associadas são as violências física e sexual. Porém, há diversas formas 

de manifestação da violência, que vão além das tapas, espancamentos, empurrões ou 

estupro. Em acordo, Pelser, Gondwe, Mayamba, Mhango, Phiri e Burton (2005) 

afirmam que a violência contra a mulher é na maioria das vezes estudada e debatida em 

meios acadêmicos, pesquisas ou serviços de apoio, mais comumente através das formas 

de violência física, estupros e abuso doméstico, excluindo, ao que os autores chamaram 

de violência emocional e abuso financeiro ou econômico, embora o impacto dessas 

formas, em alguns casos pode ser tão grandes quanto ao associado à violência física. 

Conforme recentes estudos apontam, é necessário responder aos novos desafios na 

abordagem da violência contra a mulher, adotando uma perspectiva mais ampla e 

integradora (Ortega, 2005).  

De acordo com a pesquisa Ibope desenvolvida pelo Instituto Patrícia Galvão8 

sobre a percepção e reações da sociedade sobre a violência contra a mulher, 

pesquisadores verificaram que, quando estimuladas por definições mais detalhadas das 

formas de violência, as mulheres tendem a se identificar mais, aumentando 

consideravelmente os números das que já sofreram algum tipo de violência.  Neste 

sentido, percebe-se a necessidade, antes de tudo, de investigar e instaurar uma situação 

de mudança nas representações da violência contra as mulheres no sentido de elevar a 

consciência política coletiva das mulheres enquanto grupo, na direção da 

conscientização e ampliação do conceito, que venha a conglomerar as diversas 

                                                   
8 Pesquisa nacional realizada com o apoio da Fundação Ford e UNIFEM em maio de 2006.  
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experiências de violência experimentadas pelas mulheres diariamente, mas que são 

invisibilizadas pela dicotomia da violência ocorridos nos espaços públicos e privados. 

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres lançou um manual9 

elaborado a fim de ajudar ampliar a concepção e percepção da violência contra a mulher 

e identificar o ciclo da violência, impedindo que ele se reproduza. Nesse manual, a 

violência contra mulher é entendida como sendo multiforme sendo expressa de 

diferentes maneiras na sociedade. Através das definições e distinções expostas, o 

manual caracteriza três tipos: 1) violência emocional; 2) violência física, 3) violência 

sexual. Dentre os exemplos de violência emocional estão: intimidar, humilhar, coagir, 

cercear, fazer chantagem. Empurrar, atirar objetos, esbofetear; queimar, perfurar, 

mutilar, usar arma branca ou arma de fogo são exemplificados como expressão da 

violência física, além de bater. A violência sexual, além do estupro, encontra-se 

exemplificada como também sendo forçar a manter relações sexuais (com ou sem 

violência física), forçar a prática de atos que causam desconforto ou repulsa, obrigar a 

vítima a fazer sexo com outras pessoas. 

A ampliação da concepção da violência contra a mulher por parte das 

instituições governamentais e não-governamentais constitui hoje um avanço no que 

concerne à busca de uma maior conscientização por parte da população em geral para o 

problema da violência contra a mulher. É importante a que a sociedade consiga 

identificar o fenômeno para além das marcas externas que a evidenciam.  

Deste modo, consideramos neste estudo quatro tipos de expressões de violência 

contra a mulher: violência física; violência sexual; violência simbólica e a violência da 

discriminação sócio-econômica. Importante aqui salientar que a inserção dois dos 

últimos tipos de expressão, além dos mais freqüentes tipos de violência utilizados em 

                                                   
9 Enfrentando a Violência contra a Mulher – Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.  
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pesquisas na área se dá pelo fato de tentar buscar uma aproximação maior com já 

ressaltada pluralidade da expressão da violência, entendendo que os alcances da 

violência simbólica e da violência da discriminação socioeconômica se encontram 

socialmente menos visíveis dentre as demais formas. Assim, tanto uma quanto a outra se 

caracterizam por não possuírem um agente, ou seja, não é praticada por um homem 

específico em direção a uma mulher em especial, mas são expressas e direcionadas à 

mulher como categoria social.  

Nesse sentido, a percepção desses tipos de violência “foge aos olhos”, pois elas 

se exprimem em camadas mais profundas e não deixam marcas nos corpos das 

mulheres. Contudo, assim como as outras formas, demarcam a falta da igualdade de 

status entre homens e mulheres, sustentando a superioridade do homem como categoria 

dominante.  Segundo Aldrighi (2004), alguns teóricos apontam para o fato da violência 

aparecer como um padrão de comportamento na resolução de conflitos, utilizados tanto 

por homens quanto por mulheres.  

Os estudos mais recentes que examinam as diferenças entre os sexos nas 

diferentes formas de agressão sugerem que os homens recorrem mais à agressão física, 

ao passo que as mulheres recorrem mais à agressão indireta, onde o agressor não é 

identificável ou à agressão relacional, onde a vítima é magoada através da destruição 

das relações sociais, sendo a agressão verbal utilizada de forma equivalente pelos dois 

grupos (Bjorkvist,1995; Crick, 1995, apud Poeschl et. al.). Este trabalho considera, 

porém, como sugere Hannah Arendt, a violência como instrumento e não como um fim, 

ou seja, como um meio de discriminação e manutenção das diferenças de poder entre 

homens e mulheres (Zaluar & Leal, 2001). 
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1.4.1 A violência física  

Baseado na enorme quantidade de artigos e publicações sobre o tema, pode-se 

inferir que a violência física é o tipo de violência contra a mulher que tem despertado 

maior interesse tanto no campo dos estudos das ciências sociais e humanas, quanto no 

campo da saúde, sendo apreciada sob diferentes enfoques. Sob influência de fatores de 

risco externos, encontram-se os estudos que procuram entender a sua relação com a 

classe social (Gianini, Litvoc & Eluf Neto,1999; Camacho, 2001; Macedo, Paim, Silva 

& Costa, 2001;) e com o uso de álcool e/ou drogas ilícitas como possíveis agentes 

influenciadores da violência  (Bonifaz & Nakano, 2004; Laranjeira & Hinkly, 2002; 

Minayo & Deslandes, 1998). Um outro aspecto considerado é o da saúde da mulher 

violentada (Alves & Coura-Filho, 2001; Deslandes, Gomes & Silva, 2000; Adeodato, 

Carvalho, Siqueira & Matos e Souza, 2005; Silva, 2003; Schraiber, D´Oliveira, França- 

Junior & Pinho, 2001). Há também estudos que abordam a questão da violência física 

na esfera doméstica e conjugal, com base no trabalho das instituições policiais e 

jurídicas, principalmente através das Delegacias Especializadas no Atendimento às 

Mulheres (DEAMs) (Vargas, 1999, Machado, 2002; Mendes & Letelier, 2001, Rifiotis, 

1999).  

Estudos importantes também foram desenvolvidos relacionando a violência e a 

perspectiva de gênero. (Farah, 2004; Blay, 2003, 2001; Machado & Magalhães, 1998; 

Quintero, 2002; La Rosa Pinedo, 2004; Goldani, 2000, Minayo, 2005; Heise, 

1994,1999). Estes compreendem que o discurso sobre a violência contra mulheres 

ganha mais sentido através de uma análise que considere as condições histórico-sociais 

em que se constroem e se estabelecem as relações sociais entre homens e mulheres. A 

violência física é aqui entendida como o ato de bater, machucar, empurrar, ou seja, usar 

de força para dirigir intencionalmente comportamentos nocivos à integridade física das 
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mulheres. Neste trabalho utilizamos das formas de expressão “bater” e “empurrar” para 

caracterizar a violência física.  

 

 1.4.2 A violência sexual  

É aqui entendida sendo a manifestação da violência do homem contra a mulher 

que faz uso tanto de palavras de cunho sexual proferidas em ambientes públicos ou 

privados para expor ou sujeitar a mulher a objeto sexual, como da coerção física ou 

simbólica para obter satisfação sexual sem consentimento. Os estudos sobre a violência 

sexual de modo geral, têm se detido sobre os temas do estupro cruento, da tentativa de 

estupro, do assédio sexual e da sedução (Vargas, 1999). Ainda conforme a autora, boa 

parte da literatura produzida sobre a violência contra a mulher no Brasil tem 

privilegiado como fonte de pesquisa, documentos e estatísticas produzidas a partir de 

boletins elaborados no Sistema de Justiça Criminal. Segundo Heise (1994), dados 

internacionais têm apontado para uma quebra do mito da violência sexual como sendo 

um crime praticado geralmente por estranhos. 

Segundo Jackman (2002), o estupro é fundamentalmente a violação de 

autonomia sexual e é em grande parte um dano social e psicológico que geralmente 

acarreta na humilhação pessoal, senso de violação, perda de controle, ansiedade e 

freqüentemente vergonha social. De acordo com Dantas-Berger e Giffin (2005), estudos 

baseados em entrevistas com mulheres revelam que a violência sexual é comum, porém 

há uma relativa “invisibilidade” desta violência nas denúncias de violências praticadas 

por homens contra mulheres no âmbito doméstico. Em pesquisa em nível nacional 

(Schraiber, D´Oliveira & Falcão, 2002) citada pelas mesmas autoras, segundo os relatos 

das mulheres, a relação sexual dentro das relações conjugais ou estáveis,  ocorreu, 

muitas vezes sob forma de coerção naturalizada ou como obrigação prevista no contexto 
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das relações conjugais.  No cenário internacional, Jackman (2002) aponta para o fato de 

que atos como os de estupro matrimonial que não é considerado crime em todos os 

estados americanos.  

Neste sentido, a proposta deste trabalho é incluir especificamente esse tipo de 

violência acometida no espaço doméstico, como forma de observar o lugar que ele 

ocupa nas relações de conjugalidade, destacando o sentido atribuído ao “sexo cedido” 

e/ou obrigado por parceiros, além do uso da expressão “gostosa”, que reputamos como 

“cantadas grosseiras” e assim sendo, como uma das formas de caracterização da 

violência sexual conta a mulher.   

 

1.4.3 A violência simbólica 

É aqui compreendida como uma violência sutil, que se manifesta através da 

manutenção da diferenciação assimétrica dos papéis sociais e reprodutivos entre homens 

e mulheres. As piadas sexistas e a diferenciação baseada nos papéis produtivos são 

exemplos aqui propostos dessa violência. De acordo com Soihet (2001), essas formas de 

violência como a zombaria e o deboche são aparentemente inofensivas, porém revelam 

seu caráter nóxio ao inocular essas representações de homem e de mulher com o 

objetivo da conservação do status quo. Ortega (2005) dá o termo de “desqualificação” a 

este tipo de violência e o situa como uma das armadilhas do machismo, salientando que 

muitas das piadas misóginas reforçam os estereótipos machistas do feminino. A autora 

ainda afirma que a desqualificação se põe através de um discurso duplo, onde o 

conteúdo é por vezes banal, porém numa sociedade onde os homens são considerados 

superiores, essa forma de violência é eficaz para consolidar o poder sobre as mulheres. 

A assimetria entre homens e mulheres pode refletir-se, então, de forma sutil, como nos 
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padrões de comunicação verbal e não verbal, traduzindo os esforços, conscientes ou 

inconscientes, dos homens para manterem a sua dominação sobre as mulheres.  

 

1.4.4 A violência da discriminação socioeconômica  

A discriminação socioeconômica tem como cenário o ambiente de trabalho e é 

caracterizada por manter a assimetria de papéis através das diferenciações de 

oportunidades salariais, políticas e profissionais. Maia e Lopes (2001) em estudo sobre 

as desigualdades de gênero através do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDP) de 

1995 verificaram que quando engajadas no mercado de trabalho, as mulheres recebem 

salários inferiores aos dos homens, além de ocuparem espaços restritos em cargos de 

administração e gestão. No campo político, o relatório constata que geralmente, as 

mulheres ocupam apenas 10% dos cargos parlamentares e 6% dos governamentais. 

Brito (1997) situa a discriminação socioeconômica como um problema social de origem 

histórica, já que no início do século XIX, as operárias e as crianças apesar de 

constituírem 72,74% da mão-de-obra do setor têxtil, ganhavam muito menos do que os 

homens embora desempenhassem a mesma tarefa. Apesar da jornada das mulheres 

serem em torno de 18 horas, somando-se as tarefas domésticas, elas ainda eram 

consideradas incapazes física e intelectualmente. Brito também enfatiza a necessidade 

prescrita à sujeição ao padrão de feminilidade no sentido das mulheres desenvolverem 

tarefas específicas fundado na suposição de uma habilidade natural.   

Em pesquisa realizada sobre os estereótipos sobre estilos de liderança no 

ambiente de trabalho, Crawford (2000) também encontrou resultados similares. De 

acordo com a autora, os estereótipos de mulheres são associados às características 

“amigável”, “desinteressada”, “preocupada com outros” e “emocionalmente 

expressiva”. Por outro lado, os ligados aos homens estariam relacionados às 



 74 

características “independente”, “poderosos”, “assertivos” e “competentes”. Em relação 

a estes resultados, a autora também verificou que os estereótipos de mulher são 

geralmente avaliados com status inferior em relação aos estereótipos de homem e ainda, 

quando avaliadas, as mulheres tendem a ser consideradas como “menos competentes”.  

Foi encontrado também que as mulheres tendem a ser percebidas como menos eficientes 

tantos por homens quanto pelas próprias mulheres. Ainda, quando em cargos de chefia 

em trabalhos tipicamente masculinos (negócios, finanças, advocacia, comércio), as 

mulheres são percebidas de fato como indelicadas e autocráticas, quando o estereotipo 

de gênero aponta para uma chefia democrática e cortês. Estudos também relatam que até 

mesmo quando comportamento de gênero em realidade é o mesmo entre ambos, ainda 

são vistas como menos polidas.  

Como afirma Kon (2002), teorias recentes revelam à tendência a segregação 

ocupacional em favor do homem, não só em relação às ocupações desempenhadas, mas 

também em relação aos ganhos recebidos e às condições trabalhistas. A autora salienta 

que as diferenças salariais não têm relação com uma causa biodeterminista, relacionada 

às diferenças nas habilidades ou na força física entre os sexos, ma sim, com um caráter 

social, que relaciona em certas sociedades, certos papéis como o de provedor da família 

ao homem e as atividades e cuidados domésticos à mulher. Assim, como afirma Rohden 

(1998), as oportunidades de trabalho oferecidas para cada sexo decorrem em grande 

parte da consideração sobre o papel da mulher e sua capacidade de conjugar o trabalho 

profissional com o doméstico, bem como da qualificação ou capacitação para exercer 

ocupações de maior responsabilidade.  

Através dos estudos da economia política do gênero, que procura entender o 

papel do sexo para reprodução econômica e social, no mercado de trabalho pode-se 

verificar que a existência de dois gêneros tem efeitos consideráveis nos agentes 
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econômicos, em sua interação com as famílias, empresas e mercados. Neste sentido, a 

visão e alocação dos gêneros em agentes produtores ou consumidores têm relação direta 

com as necessidades do mercado, que visa uma maior eficiência e produtividade, 

definida pela distribuição distinta de homens e mulheres na força e modos de trabalho, 

baseados nas crenças na diferentes capacidades entre gêneros, na eficiência da 

separação entre eles e no equilíbrio entre o trabalho de mercado e doméstico (Kon, 

2002). Em vista disso, as formas de expressão da violência da discriminação foram 

expostas através de exemplos de discriminação salarial e de discriminação de 

oportunidade profissional.  

Um dos questionamentos que norteou este estudo foi o interesse em saber por 

que as pessoas percebem a violência contra a mulher de forma diversa. Algumas 

explicações sobre o que é considerado como expressões de violência já foram sugeridas 

em outros estudos interculturais. No entanto, as variações desta percepção dentro da 

mesma sociedade é que é o objeto de pesquisa neste estudo. Por tanto, na próxima seção 

será discutido alguns aspectos da percepção da violência do homem contra a mulher, 

bem como o modo pelo qual nos propomos a estudá-la.  
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1.5 A PERCEPÇÃO SOCIAL PARA ALÉM DA CATEGORIZAÇÃO: 
DIMENSÕES PERCEPTIVAS DA VIOLÊNCIA DO HOMEM CONTRA A 
MULHER 

 

Não é de hoje que a violência contra a mulher se faz presente na maioria das 

sociedades do mundo todo10. Em todas elas, esta violência compartilha de algumas 

características em comum, sendo fundamental a iniqüidade de papéis sociais entre 

homens e mulheres. Esse desequilíbrio transforma as experiências de violência sofrida 

pelas mulheres em algo usual, natural e, em sua pior forma, invisível pela sociedade em 

geral. 

A violência contra a mulher é um fenômeno social complexo devido à 

multiplicidade de suas formas de expressão e sua percepção se dá a partir de várias 

dimensões perceptivas. Uma das dificuldades encontradas em relação à percepção social 

frente à caracterização da violência contra a mulher é a de se estabelecer cognitivamente 

um conceito unívoco, que abranja com alcance apropriado, todas as experiências que se 

situam dentro desse continuum. Portanto, a percepção social aqui apreciada se refere à 

percepção dos vários tipos de violência contra a mulher, praticados seja diretamente por 

homens, seja pelo sistema patriarcal, que, como preceitua Bem e Bem (1973), “prepara 

a mulher para conhecer seu lugar” (p.151). Essa se difere da percepção de objeto pelo 

fato de ser uma percepção da relação, inserida num contexto social e histórico 

especifico, e diferentemente dos objetos, as pessoas são vistas como agentes causais. 

Essa diferença é de suma importância, pois determina as várias maneiras sobre o modo 

pelo qual percebemos e nos comportamos em relação a esta percepção.  

                                                   
10  O fenômeno da violência, assim como a violência contra a mulher não é observado em algumas 
sociedades. Em outras, a violência assume outras formas de acordo com as normas e os costumes da 
região. Para um maior detalhamento, ler Margaret Mead (1925-1975).  
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A violência é um fenômeno cognitivo, se estudado ao nível individual; e 

cultural, se estudado ao nível grupal, e, portanto, não pode ser considerado como um 

fenômeno natural, pois se trata de um conceito que é construído, conforme os 

indivíduos aderem às normas. Ao perceber um evento como violento ou não, faz-se uso 

de mecanismos atributivos, como forma de estratégias de percepção. Como já 

explicitado anteriormente, existem certas situações em que a violência contra a mulher 

encontra-se dispersa em nossas práticas e condutas sociais, sem que nós possamos 

percebê-la como tal. Sendo assim, as mulheres podem ser violentadas de diversas 

formas, inclusive no que diz respeito à violação dos seus direitos, porém não raro o que 

ocorre é a invisibilidade desses atos, inclusive pelas mulheres.  

Assim sendo, compreender a violência contra a mulher não é tarefa fácil. 

Trata-se de um fenômeno intrinsecamente engendrado no âmago da cultura patriarcal e 

muitas de nossas crenças são arcaicas e já se encontram disseminadas pela força do 

hábito. A permissividade social à violência do homem contra a mulher fornece uma 

espécie de “passe livre” para os homens cometerem várias expressões da violência, sem 

que essas sejam percebidas e consideradas como tal. Pode-se observar isso no 

quotidiano de nossas relações pelo duplo discurso e pela dupla moral ao avaliarmos a 

violência.  

No entanto, o intento desse trabalho é avançar no que diz respeito às 

limitações metodológicas oferecidas por trabalhos que estudam apenas a violência como 

um problema social. Apesar de serem extremamente importantes, estes deixam lacunas 

em questões relevantes como, por exemplo, a análise de algumas das razões que 

promovem a perpetração da violência, vista aqui como um problema social e de gênero. 

A violência contra mulher é um dos tipos de violência que ultrapassa as fronteiras das 
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relações inter-pessoais, pois, considera “a mulher” como categoria, dissolvendo sua 

individualidade, baseando-se na crença da suposta superioridade do homem.  

Diante do cenário onde a ascensão da violência contra a mulher e suas 

conseqüências para a sociedade tornam-se evidente, é indispensável identificar, explicar 

e compreender como esta violência surge nos diversos ambientes em que se dão as 

relações entre homens e mulheres e como as pessoas identificam as vítimas e os 

agressores, em virtude da multicausalidade e das diversas expressões reconhecidas deste 

fenômeno. Um dos caminhos aqui proposto para desvendar esse invólucro é inculcar 

através de dimensões perceptivas, as inter-relações destes em relação à percepção dos 

vários tipos de violência apresentados. Fez necessário, então, um aprofundamento 

metodológico na tentativa de avançar da dimensão perceptiva da categorização, às 

dimensões de comunidade, de justificação e de punição. Não se trata, portanto, da mera 

categorização sobre o que é ou não violento, mas sim, avaliar o que há por trás do 

discurso social da violência do homem contra a mulher.  

 

1.5.1 É violento? Da categorização  

O nível da categorização visa avaliar o aspecto violento das histórias 

oferecidas aos participantes. Este nível proporciona uma leitura descritiva e gradual dos 

tipos de violência propostos, de quais são percebidos como mais e como menos 

violentos, fornecendo informações importantes de como é construído a ideologia da 

violência contra a mulher.  

 

1.5.2 É comum? Da comunidade 

O nível da comunidade refere-se à qualidade do que é comum ou freqüente. 

Este nível visa evidenciar se o fenômeno da violência contra a mulher é atingido pelo 
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que alguns autores chamam de “sobrecarga” sensorial (Yousif & Korte, 1995, apud 

Myers, 2000). Esse efeito tem sido evidenciado nos estudos de altruísmo, sob o nome de 

“sobrecarga urbana” para se referir aos inúmeros estímulos que as pessoas que vivem 

em grandes cidades têm relação as que moram no interior. Essa exposição aos estímulos 

seria responsável pela falta de saliência na percepção de um evento como sendo 

apropriado à ajuda e com isso numa menor tendência a este comportamento por parte 

dos que moram nas grandes cidades. Estendendo esse efeito para as questões voltadas a 

violência contra a mulher, a comunidade de um determinado tipo de violência explicaria 

a tendência a uma maior ou menor categorização desta. Ou seja, a questão é avaliar se 

um tipo de violência considerado pelos participantes como sendo muito comum é, por 

isso, percebido como pouco violento. 

 

1.5.3 É justo? Da justificação 

O nível da justiça avalia o quanto o sujeito da violência tem seu ato justificado 

pelo contexto em que a violência ocorre. Desta forma, a atribuição da justiça aprecia o 

comportamento violento no nível da relação, e num nível mais geral, esta avaliação 

permite considerar se, uma vez legitimado o ato violento, há precedentes para que este 

não seja percebido como tal.   

 

1.5.4 É merecedor de castigo? Da punição 

O nível da punição avalia os tipos de violência utilizando-se da expressão 

“merecedor de castigo” para indicar um recurso simbolicamente possível para punir ou 

não o sujeito do ato. 

A avaliação da percepção social da violência contra a mulher nos quatro níveis 

pode também ser matizada a partir das inter-relações possíveis entres os tipos de 
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violência e os quatro níveis perceptivos.  No entanto, este trabalho postula avaliar as 

relações existentes entre esses níveis perceptivos e as crenças que circundam o universo 

das diferenças entre homens e mulheres. Considerou-se aqui dois grupos de crenças que 

se distinguem quanto à natureza das explicações dessas diferenças: crenças 

essencialistas e crenças construtivistas, que serão melhor discutidas na sessão a seguir.    
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1.6 A MULHER, O HOMEM E A BASE DA DIFERENÇA: CRENÇAS 
ESSENCIALISTAS E CRENÇAS CONSTRUTIVISTAS 

 

“Não é possível mudar as relações sociais se não 
mudarmos as relações íntimas; e não poderemos 
alcançar esse objetivo se não questionarmos as 
bases de nossa identidade como homens e 
mulheres.”  

                                                                                   (Marina Castan�da) 
 

 

Por ser um fenômeno extremamente complexo, com raízes profundas na 

desigualdade do poder simbólico entre os homens e mulheres, a percepção da violência 

contra a mulher também se encontra esboçada na institucionalização social das 

expectativas e papéis de gênero. Não é raro compartilharmos convicções sobre quais são 

os “papéis da mulher” e quais são os “papéis de homem” em nossa sociedade.  A 

perspectiva teórica que aborda o comportamento baseado no desempenho de papéis é a 

teoria dos papéis (Biddle,1979,1986; Heiss, 1981; Turner, 1990, apud Rodrigues, 

Assmar & Jablonski, 2002; Michener, Delamater & Myers, 2004). Para esta teoria, uma 

proporção substancial do comportamento social cotidiano observável consiste na 

representação por parte das pessoas de seus papéis, assim como fazem os atores. Parte 

deste desempenho tem base na expectativa social, que define como deve ser o 

comportamento. O comportamento seria então uma conformidade em relação às 

expectativas. A teoria dos papéis diz também que não só papel que determina o 

comportamento, mais também as crenças e atitudes.  

Numa perspectiva menos individualizante, tem-se a conceituação dos 

estereótipos, que, é definido como sendo generalizações sobre pessoas, baseadas apenas 

no fato delas pertencerem a um grupo ou categorial social e na crença em que todos os 
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membros possuem características e atributos semelhantes.  Em Krüger (2004) encontra-

se uma boa definição de estereótipos:  

Crença coletivamente compartilhada acerca de algum atributo, característica ou traço 
psicológico, moral ou físico atribuído extensivamente a um agrupamento humano, 
formado mediante a aplicação de um ou mais critérios, como por exemplo, idade, 
sexo, inteligência, (...) (p. 34).      
 

Assim, os estereótipos de gênero podem ser definidos como o conjunto de 

crenças sobre as características do que supostamente é típico tanto para os homens e 

quanto para as mulheres. De acordo com Deaux e Lafrance (1998) citado em Poeschl et. 

al, incluem crenças sobre as características físicas, os traços de personalidade, os 

comportamentos ligados aos papéis sociais, as preferências profissionais, as 

competências específicas e as disposições emocionais. Devine (1989, apud Rodrigues, 

et. al.) definiu em relação aos estereótipos, o que chamou de processo de ativação 

automática. Este se refere às crenças muito disseminadas culturalmente que ocorrem 

automaticamente na presença de determinadas pessoas, grupos sociais ou 

circunstâncias. No caso dos estereótipos de gênero, esta ativação se dá também através 

de um processo histórico e social de dominação e patriarcado.  Na medida em que essas 

crenças influenciam a percepção do comportamento de homens e mulheres, aparece 

evidente a sua influência em relação à violência contra a mulher.  Portanto, a percepção 

da violência não pode ser analisada sem confrontar o que está por trás das convicções 

culturais e estruturas sociais que a perpetuam. Dentre essas convicções, estão as crenças 

sociais.   

Crença, por definição, é o ato de crer em algo, é uma forma de assentimento 

que se dá a alguma proposição ou a algo, subjetivamente impondo grande convicção. 

Uma definição encontrada em Bem (1973) indica que as crenças são percepções sobre a 

relação entre duas coisas ou entre alguma coisa em uma de suas características. Deste 

modo, as crenças podem ser entendidas como sendo proposições ou afirmações sobre 
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um ou mais objetos ou sobre uma relação entre objetos e atributos, à qual é atribuído, da 

perspectiva do sujeito ou do grupo, algum grau de certeza ou de verdade. Esse autor 

ainda afirma que muitas de nossas crenças são produtos de nossa experiência direta, no 

entanto as crenças também são formadas e adquiridas através da experiência indireta.  

De acordo com Krüger (op.cit.), a expressão das crenças ocorre por intermédio 

de assertivas ou proposições aplicadas à experiência social. A formação das crenças se 

dá a partir do processo de socialização, uma vez que as crenças têm função adaptativa 

pela natureza cognitiva e pela configuração simbólica da realidade. As crenças 

produzem conseqüências na cognição, na afetividade e no comportamento. Dentre os 

critérios utilizados para a classificação das crenças, dois são empregues na Psicologia 

Social: extensão da concordância social e o nível de aceitação subjetiva. Os critérios 

dizem respeito à dimensão do alcance das crenças, ou seja, o quanto elas são 

compartilhadas socialmente e o quanto às pessoas acolhem estas crenças e seus 

conteúdos ideativos. (Kügger, op. cit.). 

Crenças sociais como, por exemplo, “homem não chora” e “mulher é o sexo 

frágil” circundam os universos masculino e feminino em nossa sociedade, e é a partir 

das relações sociais constituídas que as crenças se dão. O universo de crenças que 

abarca a formação, produção e perpetração das crenças de gênero podem estar 

relacionados ao que Daryl Bem e Sandra Bem (1973) aduziram como ideologia 

inconsciente, ou seja, o conjunto de crenças que aceitamos implícita e 

inconscientemente, dada à falta de percepção de concepções alternativas (Rodrigues, 

Assmar & Jablonski, 2002; Bem 1973).  De acordo com os mesmos autores, não há 

melhor exemplo para ideologia não-consciente do que as crenças em relação à mulher. 

Para estes, tanto homens quanto mulheres possuem preconceitos sobre o papel “natural” 
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11 da mulher e essas crenças promovem um conjunto de práticas sutis, que estabelecem 

uma estabilidade deste papel social em nossa sociedade. Porém, se existe estabilidade 

no papel da mulher, é possível pensar na existência de estabilidade no que diz respeito 

ao papel de homem, que tem atravessado gerações detendo, dentre outros, o atributo de 

provedor.  

No que concerne à diferenciação entre homens e mulheres, para um recorte 

epistemológico, esse trabalho tem como base a distinção entre as crenças a partir de dois 

grupos: O essencialismo e o construtivismo social. Esse recorte vai de encontro com o 

debate já iniciado dentro das ciências humanas sobre os papéis sexuais e de gênero, que 

se situam sobre o enfrentamento dessas duas posições teóricas distintas, remetendo à 

discussão da dicotomia natureza/cultura. Perspectiva semelhante foi encontrada nos 

estudos das representações sobre saúde da mulher em situação de violência, de Porto, 

McCallum, Scott e Morais (2003). O problema foi explorado tomando por base duas 

categorias: a perspectiva de gênero, que se refere à percepção das diferenças entre 

mulheres e homens como conseqüência de uma construção sócio-cultural, e a 

“cegueira” de gênero, que se reporta à percepção que as diferenças entre mulheres e 

homens são tomadas como naturais e, dessa forma, as distinções e as características da 

condição da mulher nesta sociedade estariam invisibilizadas (Fontes & Neves, 1993. In: 

Porto et. al., 2003).  

O debate sobre a origem das diferenças entre homens e mulheres porfia sobre a 

origem da natureza dessas diferenças serem determinadas por fatores biológicos (nature) 

ou fatores sociais (nurture) (Archer, 1996; apud Poeschl et. al.).  As explicações 

baseadas na influência da natureza baseiam-se nas diferenças físicas ou fisiológicas, 

incluindo estudos sobre a diferenciação no desenvolvimento do cérebro e diferenças 

                                                   
11 Grifo original 
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hormonais. Já as explicações com base na cultura ressaltam a importância da 

socialização e dos processos de aprendizagem social dos comportamentos apropriados 

para explicar as diferenças entre homens e mulheres.  

 Soihet (2001) indica que essa discussão é antiga e data a Revolução Francesa 

como um ponto de partida para essa reflexão.  De acordo com a autora, a idéia de razão, 

liberdade, igualdade, conquistas ambicionadas pela revolução, denotava certo sentido 

paradoxal, porque excluíam as mulheres desses direitos com argumentos fundados a 

partir de razões naturais em afirmativa da inferioridade delas. Ainda de acordo com ela, 

para muitos filósofos iluministas, o conceito de mulher não incluía as qualidades 

necessárias à imaginação e invenção, cabendo a elas o atributo da beleza e este, 

incompatível com a genialidade. A justificação oferecida para essa distinção era que nas 

mulheres, o processo mental e genético que conduziria a abstração e a generalização 

teria sido congelado, restando apenas à imaginação, mas não a referida ao 

conhecimento, mas sim a questões mundanas. Com isso, a inferioridade e incapacidade 

natural para o conhecimento também era responsável pelo assenso aos papéis 

específicos, como declara Soihet (1997): 

 
Nelas, portanto, a inferioridade da razão era um fato incontestável, bastando lhes 
cultivá-la na medida necessária ao cumprimento de seus deveres naturais: obedecer ao 
marido, ser-lhe fiel, cuidar dos filhos. Relacionando-se, apenas, com o mundo ao 
nível do concreto, mantinham-se, perpetuamente na infância, incapazes de ultrapassar 
o mundo da domesticidade que lhes fora legado pela natureza (p. 9). 
 

De acordo com Fogalle (2001), o essencialismo como concepção científica 

aspira encontrar uma teoria ou descrição do mundo, principalmente de suas 

regularidades ou “leis” que sirvam à explicação dos fatos observáveis. As teorias 

essencialistas descrevem a essência ou natureza das coisas e como afirma a autora, estas 

“não precisam nem são suscetíveis de uma explicação ulterior: elas são explicações 

últimas e encontrá-las é o objetivo final do cientista”. Tendo em vista a categoria de 
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gênero como objeto de explicação do essencialismo, o papel da ciência e da biologia 

torna-se essencial para a explicação natural do papel de homem e de mulher e a 

conseqüente a intransponibilidade dessas diferenças.  

Segundo Lima (2006), o essencialismo enquanto teoria surgiu na filosofia com 

principais influências de Aristóteles, Leibniz e Hume. Foi este último, que, de acordo 

com o autor, inspirou as teorias psicológicas sobre o essencialismo. Ainda segundo 

Lima (op. cit.), para Hume: 

 
As essências são convenções que resultam de nossos hábitos mentais e de uma 
construção retórica que os encadeia e que produz a ilusão de que os objetos sociais 
possuem marcas ou essências fundamentais que os definem de maneira inelutável. (p. 
48) 

 

De acordo com essa definição, a pressuposição de essências ou marcas 

fundamentais encadeada pelo que chamou de hábitos mentais parece relacionar-se com 

alguns dos conceitos fundamentais desenvolvidos ao longo anos nos estudos da 

percepção social no campo da psicologia social.  Porém, para uma maior compreensão 

da definição de essencialismo e de como ela está imbricada no processo de percepção e 

avaliação de categorias sociais, as quais mulheres e homens fazem parte, é necessário 

compreender o percurso percorrido pelos estudos da percepção na psicologia social. 

Segundo Hamilton e Sherman (1996), houve um recorte em relação aos estudos da 

percepção de pessoas e percepção de grupos, destacando-se uma rica literatura sobre a 

formação das impressões baseada nas informações adquiridas como também nos 

estudos da percepção de vários grupos sociais. Contudo, os autores sustentam, conforme 

também se assume neste trabalho, que a formação de impressão de um indivíduo e o 

desenvolvimento da concepção de um grupo, são, de fato, governados pelo mesmo 

sistema fundamental de processamento de informação. Tanto o processo de formação de 

impressão de indivíduos, quanto os processos que submergem a concepção e percepção 
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dos grupos sociais tendem a fazer uso de atalhos cognitivos na tentativa de realizar 

inferências sobre os indivíduos com pouca informação sobre eles.  

Os estudos sobre percepção social focam-se no questionamento de com as 

pessoas interpretam e compreendem a complexidade do mundo social, enfatizando o 

interesse de como nós percebemos o comportamento dos outros. Inicialmente o 

interesse se deu pelo processo de formação de impressão, no desenvolvimento de 

modelos explicativos sobre a estruturação perceptiva, definida como o processo pelo 

qual formamos idéias sobre os outros, baseados nas observações de aparências e ações. 

Os primeiros estudos alcançavam dois modelos explicativos: O modelo intuitivo e o 

modelo dedutivo, ambos de Cook (1973). No primeiro modelo, a percepção era 

considerada como sendo inata, global e imediata. Dentro desse modelo, alguns teóricos 

da Gestalt, tais como Wertheimer, Koffka e Khöler, afirmavam a idéia de isomorfismo, 

que se caracteriza pela idéia da experiência subjetiva do indivíduo corresponder a um 

padrão semelhante às atividades fisiológicas, as quais repetem um padrão de expressões 

faciais e posturais. Em relação à percepção social, esse modelo explicaria o fato das 

pessoas reconhecerem emoções nos outros, mesmo sem a experiência prévia desta 

emoção. Outro conceito explicado a partir da noção de isomorfismo é o da empatia 

(Scotland, 1969, apud Camino, 1996). Este processo também pode ser considerado 

como um processo imediato de estruturação perceptiva. O modelo dedutivo explica a 

estruturação perceptiva como sendo influenciada por experiências anteriores. O 

exemplo deste modelo tem-se o modelo silogístico (Cook, 1973) que compõe essa 

categoria, sustentando o raciocínio perceptivo através da conjugação de premissas 

universais do tipo “se-logo”. (Camino, 1996; Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2002; 

Aaronson, Wilson & Arket, 2002, Goldstein, 1983).   
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Após os primeiros estudos sobre o reconhecimento de emoções de Darwin 

(1872), redirecionou-se o interesse para o estudo da exatidão do julgamento social e 

algumas pesquisas psicométricas foram realizadas a fim de construir medidas válidas da 

personalidade. Isso colocou em foco alguns aspectos a serem considerados, como o 

problema de como avaliar a personalidade e quais critérios seriam usados para tal 

avaliação. Devido à dificuldade em se estabelecer um denominador comum em relação 

à suposta habilidade perceptiva, foi proposto que se deslocasse o interesse da percepção 

enquanto produto, para o processo perceptual em si, a formação de impressão. Camino 

(1996) definiu-a como “o conjunto de avaliações afetivas, morais e instrumentais que 

elaboramos sobre determinadas pessoas” (p.24).  

Essa avaliação ou juízo que precede e ao mesmo tempo compõe a estrutura da 

formação de atitude é um fenômeno universal que está associado a uma forma rápida de 

atribuição de características ou atributos e que pode envolver pouca ou uma quantidade 

de mínima de informações sobre uma pessoa, objeto ou grupo percebido. (Camino, 

1996). Os dois modelos teóricos - intuitivo e dedutivo também foram utilizados na 

explicação da analise da formação de impressão.  

O modelo intuitivo, defendido pelos gestaltistas, como por exemplo, Asch 

(1946), pressupõe que a formação de impressão é determinada pela dinâmica própria 

dos processos perceptivos (inato, imediato e global) e deste modo, ao formar 

impressões, as pessoas organizam informações a fim de formar um todo coerente, 

consonante com outras informações já percebidas, onde cada atributo é formado em 

relação com os demais. Ainda de acordo com Asch, cada traço inserido no sistema de 

formação de impressão resulta num impacto sob esta, porém, cada traço tem um peso 

diferente para diferentes pessoas. Ele distingue, a partir disto, os traços centrais e 

periféricos. Como os traços não possuem sentido fixo, sendo dependentes do contexto 
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onde se inserem, Asch verificou o que chamou de efeito primazia, que seria a 

possibilidade da influencia dos primeiros traços apresentados em relação à formação de 

impressão. Segundo experimentos realizados por Luchins (1957), as primeiras 

informações também podem atuar de forma a resultar numa tendência a ignorar as 

informações subseqüentes, se estas contrapõem as primeiras. Já o modelo dedutivo ou 

modelo algébrico, defendido pelos associacionistas em oposição ao modelo proposto 

por Asch, determina que cada elemento da informação tenha um valor próprio, 

contribuindo para a impressão geral. Sendo assim, a impressão seria o resultado da 

combinação entre informações e pela formação da impressão específica a partir de 

características físicas e comportamentais da pessoa-alvo, sem subordinação ao contexto.  

O principal interesse da teoria é saber como os elementos de uma informação 

se integram para formar as impressões. (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2002; 

Aaronson, Wilson & Arket, 2002, Goldstein, 1983). Contudo, tanto o modelo gestáltico 

de Asch, quanto o modelo algébrico de Anderson (1974) não possuem meios de explicar 

e predizer a posição ou os pesos dados às diversas características avaliadas pelas 

pessoas.  

Portanto, a partir de estudos sobre o julgamento social, Cronbach (1958) já 

apontava alguns vieses no processo de percepção social, criticando este como um 

processo simplificativo reduzido a uma relação díade entre observador-observado e a 

partir disto, propõe abordagens metodológicas diferentes a fim de permitir uma visão 

mais ampla de como se dá o processo perceptivo. Esse autor propõe o cruzamento de 

métodos de avaliação e percepção envolvendo vários observadores, chamados de juizes, 

a fim de obter uma avaliação multivariada. Noutra perspectiva, Brunner, Shapiro e 

Tagiuri (1958) analisaram como informações parciais podem ser organizadas de modo a 

possibilitarem inferências sobre características novas. Tais autores presumem que isso 
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só é possível através da existência de uma matriz ou teoria, a que chamaram de teoria 

implícita da personalidade. Por esta teoria, podemos inferir outros traços não 

observados a partir de um traço observado, pressupondo existir certa consistência no 

comportamento das pessoas. Esses outros traços seriam então, derivados da experiência 

prévia e das expectativas geradas a partir desta experiência. Compreendendo haver 

consistência no comportamento das pessoas, esta teoria infere em relação a um 

comportamento futuro com base em expectativas que construímos a respeito da natureza 

das pessoas.  

O desenvolvimento do estudo da percepção de pessoas pela formação de 

impressão através do conhecimento de alguns traços se dá pelo deslocamento do 

interesse em estudar a formação de impressão de uma pessoa a partir da pertença a uma 

categoria social e é nesse campo que a concepção de essencialismo tende a aproximar-

se para explicar o possível percurso cognitivo realizado pelos mecanismos subjacentes à 

percepção das diferenças entre homens e mulheres.  

Autores como Cronbach (1955) e Tajfel (1957) tiveram importância 

fundamental no processo de explicação da percepção grupal e nos estudos sobre 

estereótipos, porém, é na teoria da causalidade e da analise ingênua da ação de Heider 

(1958) que o debate sob o essencialismo ganha corpo e se faz inteligível. Para Heider 

(apud Camino, 1996; Rodrigues et. al, 1999), as teorias ingênuas da ação são 

fundamentadas no desejo que temos de compreender  os fatos e os acontecimentos 

naturais e sociais, com base  nos princípios do equilíbrio cognitivo e da invariabilidade. 

Estes princípios seriam regulamentados pela necessidade de orientação, previsão e 

controle dos eventos, na tentativa de ligá-los a condições relativamente invariáveis. 

Sendo assim, essas teorias seriam elaboradas por pessoas comuns a partir do 

conhecimento advindo do senso comum sobre a vida social, e a partir dessas 
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concepções, as pessoas seriam capazes de predizer e controlar os eventos sociais e 

físicos que o cercam. Em acordo, Estrada, Yzerbyt e Seron (2004) e Haslam, Bastian, 

Bain e Kashima, (2006) afirmam existir uma forte relação entre o essencialismo, às 

teorias implícitas e às relações intergrupos. Aqueles compreendem que a realidade 

social se baseia na percepção das diferenças e semelhanças entre indivíduos que compõe 

os grupos, e afirmam que as características utilizadas para determinar a pertença a um 

grupo dependem das teorias ingênuas de um determinado ambiente social, manifestas 

em forma de crenças sobre as causas das diferenças e das semelhanças que estão na base 

dessa pertença.  

Haslam, Bastian, Bain e Kashima (op.cit.) encontraram evidências de que 

algumas crenças essencialistas estão associadas aos estereótipos e ao preconceito, dentre 

elas as crenças essencialistas de gênero, e que ainda, associações entre a teoria implícita 

da personalidade e os estereótipos podem ser explicadas em termos das crenças 

essencialistas, tendo um papel importante na percepção de grupo.  

O essencialismo vem sido estudado como teoria explicativa de diferenças na 

percepção sob diversas perspectivas, como nos estudos de raça (Hirchfeld, 1998;), etnia 

(Estrada, Yzerbyt & Seron, 2004; Mahalingan, no prelo; Gil-White, 2001, Mahalingan 

& Leu, 2005), gênero (Mahalingam & Rodriguez, 2003; Mahalingam, 2005; Corsianos, 

2003; Giffin, 1991; Prentice & Miller, 2006) desordem mental (Haslam, 2000) assim 

como estudos que o associam a formação de estereótipos (Méndez & Perez, 1994; 

Crawford, Sheman & Hamilton, 2002), diferenciação grupal (Lickel, Hamilton, Lewis, 

Sheman, Wieczorkowska & Uhles, 2000; Haslam, 1998; Ellis, 2005; Haslan, Bain, 

Douge, Lee & Bastian, 2005) e aos processos de infra-humanização (Betacor, 

Rodríguez, Quiles & Rodríguez, 2005; Lima, 2006). 
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Uma boa definição de essencialismo pode ser encontrada em Gelman (2004) 

que, citando Locke (1959) e Medin (1989) explica-o como sendo: 

(...) uma visão de que certas categorias possuem uma realidade subjacente ou uma 
natureza própria que não pode ser observada diretamente, mas que fornece para um 
objeto sua identidade e é responsável por outras semelhanças que os membros da 
categoria compartilham. (p.404) 12 
 

A natureza própria e não-observável a qual essa definição se refere diz respeito 

a um dos aspectos basais do conceito de essencialismo - a existência de uma essência 

que é geral e invariável que fundamenta a pertença dos membros a um determinado 

grupo ou categoria. Outra boa definição de essencialismo pode ser encontrada em 

Haslam, Bastian, Bain e Kashima (op.cit.) o definem como sendo: 

 (...) uma ontologia naive que imputa uma realidade profunda e não-observável a 
certas categorias e esta realidade ou ‘essência’ dá origem a superfície que caracteriza 
os membros da categoria, de forma imutável e inalterável por intervenção humana, 
tendo para isso uma base natural. (p. 64) 13 
 

Já esta definição avança no entendimento de como essa suposta essência 

transpõe-se para realidade social, compreendendo que a essência ascende uma 

superfície, ou seja, figurativamente concede uma aparência, um aspecto que unifica 

algumas das características compartilhadas pelos membros. Importante também recorrer 

a um apontamento em relação ao caráter natural das crenças essencialistas. Conforme 

Haslam, Bastian, Bain e Kashima (op.cit.), Hirschfield (1996), Haslam (1998) e Ellis 

(2005), as crenças essencialistas podem, ou não, terem suas explicações com base em 

argumentos biológicos, tal como nos estudos das diferenças entre homens e mulheres. O 

que é consonante no discurso dos autores citados é o aspecto natural que a crenças 

essencialistas assumem, e não as explicações de ordem biológica, que apesar de 

conferirem o aspecto da generalidade e da imutabilidade às explicações, pré-requisitos 

                                                   
12 Livre tradução 
13 Livre tradução 
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destas crenças, não são as únicas explicações disponíveis. Aspectos não-biológicos 

também podem ser imputados e pesquisados como crenças essencialistas. 

 
O estudo do essencialismo na psicologia social, de acordo com Lima (op. cit.), 

foi influenciado por autores como Allport, Medin e Hirschfeld que, embora divirjam em 

alguns pontos, concebem o essencialismo como um mecanismo cognitivo que prevê que 

tanto objetos naturais como sociais possuem uma essência ou natureza subjacente que 

normalmente não mudam, são estáticos, estruturais. Allport (1954) foi o primeiro a 

compreender o essencialismo como resultado de uma necessidade da heurística 

cognitiva e enquanto para ele o essencialismo serve ao princípio do menor esforço e é 

conseqüência do processo de categorização social, para Medin (1989), o essencialismo 

psicológico funciona cognitivamente através da crença de que as características visíveis 

dos objetos naturais e objetos correspondem a suas características mais profundas - as 

essências e que essas permitem uma economia de recursos cognitivos na percepção da 

vida quotidiana. Já para Hirchfeld (1988), contrariamente aos dois autores anteriormente 

citados, discorda da afirmação que essencialismo é governado pelo princípio do mínimo 

esforço e que este leva às inferências, levando-se em consideração que nem todos os 

objetos são percebidos da mesma forma. Ainda segundo Lima (op. cit.), para Hirchfeld, 

algumas categorias sociais possuem uma maior tendência de ser alvo de uma percepção 

do tipo essencialista. A explicação possível proposta pelo autor aponta para a função 

dos estereótipos como estruturas de conhecimento de fácil acesso e com grande poder 

intuitivo. A noção de estereótipo remete a generalizações sobre pessoas baseada no fato 

de pertencerem a um grupo ou categorial social e por isso, compartilham características 

e atributos semelhantes e comuns a todos os membros do grupo ou categoria.  

Prentice e Miller (2006), citando Medin e Ortony (1989), definem o 

essencialismo psicológico como sendo a teoria da representação de categorias, segundo 
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a qual as pessoas chegam à categorização de muitos objetos através da heurística 

essencialista. Para tais autores, nós, seres humanos, somos “essencializadores” 

seculares. Esta afirmação esta fundamentada no fato de, através de generalizações de 

algumas características observáveis, classificamos pessoas em categorias essencialistas 

na crença de que todas elas possuem uma natureza ou essência subjacente homogênea e 

imutável. Em razão disto, estas possuem um forte poder indutivo, e presumem a 

generalização e a estabilidade das características compartilhadas pelos membros 

(Prentice & Miller, op.cit.,  Haslam, Bastian, Bain & Kashima, 2006).  

Segundo Gelman (op. cit) e Mahalingan e Rodriguez (2003), pesquisas 

recentes sobre o essencialismo psicológico sugeriram que as crenças nas essências e 

disposições inatas estão presentes nas convicções de crianças e também funcionam 

como um raciocínio heurístico prontamente disponível. Segundos estes autores, 

pesquisas realizadas por Taylor (1996) e Hirschfeld (1996) comprovam que crianças de 

cinco anos já possuem noções essencialistas de gênero e de raça. Deste modo, se 

presume que os pressupostos essencialistas são utilizados desde muito cedo para 

elaborar teorias de gênero, porém estão sujeitos às diferenças de local e de cultura. 

Crenças sobre gênero que assumem as diferenças baseada na natureza ou essência 

prescrevem o comportamento das mulheres e em muitas culturas, o essencialismo 

referente às diferenças entre homens e mulheres naturaliza a hierarquia de gênero, 

conferindo ao homem um status superior.  

Mahalingan e Rodriguez (op.cit.) estudaram as crenças essencialistas nas 

diferenças entre homens e mulheres através do paradigma da “troca de cérebro”. O 

objetivo central da pesquisa, realizada nos Estados Unidos, era testar se a hipótese da 

troca de cérebros entre um homem e uma mulher influenciaria o comportamento de 

gênero, ou seja, se uma mulher que tivessem seu cérebro transplantado de um homem 
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passaria a agir como um homem, e vice-versa. Os resultados apontaram para um fato 

interessante: Os homens, mais que as mulheres, tendiam a acreditar no fato da troca de 

cérebros entre gêneros afetar o comportamento. Os autores também relataram à 

importância da cultura como variável relevante nos estudos de gênero, ressaltando o 

papel que as diferenças de poder entre grupos têm para a percepção e adesão às crenças 

essencialistas. Corsianos (2004), em estudo sobre essencialismo com mulheres detetives 

no Canadá, constatou que a maioria delas sofria experiências opressivas de seus 

parceiros de trabalho do sexo masculino, como por exemplo, terem suas habilidades 

subjugadas, através afirmativas essencialistas de que as mulheres não possuem as 

características masculinas necessárias de agressividade, racionalidade, coragem, 

objetividade e brutalidade. A autora ressaltou que o trabalho policial é visto 

freqüentemente como trabalho masculino. Segundo Mahalingan e Rodriguez (op. cit.), 

os grupos dominantes utilizam mais os estereótipos como fonte de informação para 

determinar características e são mais propensos a “essencializar” diferenças grupais 

(Mahalingan & Rodriguez, Mahalingan, no prelo; Mahalingan, 2006).  

Sendo assim, pode-se compreender que o essencialismo serve a duas funções: 

primeiro afirma um auto-conceito positivo, e segundo, contribui para a manutenção 

desse conceito.  

No entanto, segundo Hirschfeld (op.cit), o debate sobre as diferenças de 

gênero dentro das ciências sociais é conduzido por outras perspectivas, uma vez que as 

explicações sobre os sistemas de classificação e generalização não são considerados 

como sendo inevitáveis, mas sim intimamente ligados a sistemas de poder e autoridade 

que associam a taxonomia de gênero a regimes injustos. Segundo Mahalingam (no 

prelo), estudiosos do construcionismo social já haviam apontado para o papel central do 
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essencialismo em naturalizar a existência de iniqüidade de poder em vários grupos 

sociais, como raça e gênero.  Ainda de acordo com o autor:  

 
(...) o processo de naturalização é uma forma de essencializar a raça e o gênero. Se o 
essencialismo é uma forma de preconceito cognitivo, o construcionismo social torna 
claro que isso foi transmitido em função da legitimação da exploração de poder.   
 
Fuss (1989, apud Mahalingam & Leu, 2005) já apontava para os perigos do 

essencialismo relacionado ao gênero, uma vez que servia como forma de controle da 

sexualidade e do corpo das mulheres. Para o essencialismo de gênero, o corpo é o ponto 

de partida, pois prenuncia as explicações sobre as diferenças e reputa responsabilidade 

pela diferenciação natural do papel homem e de mulher em todas as esferas e suas co-

relações respectivas com o espaço público e privado. (Fogalle, 2001).  

Em contraste com uma perspectiva essencialista, o construtivismo social 

assume o gênero como uma construção social e, como afirma Nogueira (2001), “como 

um sistema de significados que se constrói e se organiza nas interações” (p. 21). 

Diferentemente do que enuncia o essencialismo, as diferenças entre homens e mulheres 

não são postas em relação à naturalização de atributos de um e de outro, mas sim nas 

relações sociais. De acordo com a mesma autora:  

 

A partir do momento em que o gênero é encarado não como um atributo dos 
indivíduos, mas como um sistema de significados, o processo que cria as diferenças 
sexuais e a forma como se equaciona o poder pode ser compreendido em termos de 
um sistema de gênero que funciona a três níveis: societal, interpessoal e individual. 
(p. 22).  
 

De acordo com essa perspectiva, as pessoas constroem os significados através 

dos discursos disponíveis à sua volta, e assim, as diferenças de gênero e os significados 

construídos sobre elas estão dispostos em cada sociedade, e são disseminados através 

das relações inter-pessoais. Deste modo, a biologia define apenas o sexo, mas não tem 

contribuição efetiva, senão a física, nas explicações dessas diferenças. Em consonância 
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com esses pressupostos, Strathern, (1987, apud Maia & Lopes, op. cit.) salienta que não 

são em todos os sistemas sociais que se reconhecem a separação radical dos papéis de 

gênero, defendendo então, a impossibilidade da generalização biológica que a teoria 

essencialista propõe.  Assim, como também afirmam Schraiber e D´Oliveira (2002), o 

masculino e o feminino são construtos sociais, o que se contrapõe à noção da 

essencialidade dos comportamentos sociais com base nas características sexuais. 

Conforme Giffin (1994, 1991), o próprio desenvolvimento do conceito de gênero no 

campo dos estudos da mulher se deu a partir da desconstrução das categorias sexo 

feminino/ sexo masculino no sentido de ressaltar os aspectos sociais dessas diferenças, 

antes fundidos com os aspectos biológicos nestas duas categorias. Segundo a autora:  

No combate às explicações biologicistas, antes hegemônicas, num primeiro momento 
foi preciso demonstrar que anatomia não era destino e que o corpo feminino não 
determinava a condição social da mulher. O objeto de estudo destas análises — a 
construção social dos gêneros — tinha de ser “liberado” de sua submersão em 
diferenças biológicas cujo significado principal são justamente as diferenças genitais. 
(1994, p. 150) 
 

Em resumo, o enfoque essencialista baseia-se em explicações advindas da 

biologia, da etologia, da teoria da evolução e da psicanálise, e tem como fator comum 

explicações dadas a partir do suposto imperativo biológico ou natural e as explicações 

partem da existência de uma “natureza masculina” e “natureza feminina”, presente em 

todo homem e em toda mulher, respectivamente. Deste modo, os homens seriam, por 

exemplo, agressivos por razões inatas e basicamente invariáveis e muitas condutas e 

atitudes relativas seriam “naturais” ou da própria anatomia tanto do homem quanto da 

mulher (Castan�da, 2006). De acordo com Maia e Lopes (2001), o ponto de vista 

essencialista vê a sexualidade como autônoma, universal, imutável e ahistórica, a 

serviço fisiológico da reprodução ou manifestação de um imperativo psíquico. Já o 

construtivismo social, por sua vez, problematiza a universalidade da sexualidade, 

centrando as explicações nas diferentes formas de ser homem e de ser mulher, 
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assumidas nas diferentes sociedade e culturas. Desse ponto de vista na há uma essência 

fisiológica ou psíquica, tampouco uma essência feminina ou masculina inata, que possa 

servir como substrato humano.  O enfoque construtivista parte dos estudos de gênero, da 

antropologia e da etnografia, da sociologia e da história entende que as explicações 

sobre as diferenças entre homens e mulheres são construídas a partir do contexto 

cultural no quais os indivíduos estão inseridos, ou seja, as diferenças estão na base das 

construções sociais e por isso não são inatas nem são de ordem biológica, mas são 

aprendidas e dependem do local, da época, das condições econômicas e sociais. De 

acordo com Castan�da (op. cit.), a partir do enfoque construtivista, “o homem não 

nasce, faz-se” (p.28). Ou seja, há várias maneiras de ser homem e ser mulher e o 

exercício da feminilidade e da masculinidade depende de em que tempo, em que local e 

época e sob que condições os indivíduos estão expostos.  

A partir da perspectiva que se adota em relação à diferenciação entre homens e 

mulheres, essa diferenciação influencia direta ou indiretamente na adequação de 

responsabilidades. O conceito de mulher numa perspectiva essencialista se traduz numa 

forma machista de ver o mundo. É um conceito que homogeneíza a experiência de toda 

e qualquer "mulher", não dando conta da extrema diversidade, e essencializa a diferença 

de forma a naturalizá-la, naturalizando também a condição necessariamente inferior que 

a mulher assume frente ao seu oposto, o homem. Também de acordo com Perrot (1992, 

apud Maia e Lopes, 2001), a construção de estereótipos acerca do que é próprio do 

homem e o que é próprio de mulher é fruto de um discurso naturalista, que apoiado nas 

descobertas da medicina e da biologia, insiste na existência de duas espécies com 

qualidades e aptidões particulares. Essa dicotomia homem/mulher fundamentada nas 

representações culturais constitui importantes instrumentos difusores e consolidadores 
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de tradições. Já para o construtivismo, o gênero é uma instituição social, histórica e por 

isso contingente, não natural, não universal.  

Desta forma, as crenças essencialistas e as crenças construtivistas, apesar de 

coexistirem mutuamente no nosso sistema de crenças, distinguem-se em relação à 

justificação das diferenças entre homens e mulheres. Enquanto as crenças 

construtivistas inserem estas diferenças no contexto sócio-cultural distinto para cada 

época e local, as crenças essencialistas imprimem uma diferenciação baseada no sistema 

de castas sociais, onde a mobilidade social referente ao gênero é quase inexistente por 

seu caráter biodeterminista.  

Portanto, este trabalho pressupõe que a adesão a um ou a outro conjunto de 

crenças implica numa percepção diferenciada da violência do homem contra a mulher 

em relação às quatro dimensões propostas neste estudo - a comunidade, a categorização, 

a justificação e a punição. Para verificar a adequação desse pressuposto, resolveu-se 

proceder à realização de uma pesquisa do tipo correlacional, comparando a adesão de 

estudantes de ambos os sexos, secundaristas e universitários, ao essencialismo e ao 

construtivismo, com a percepção da violência do homem contra a mulher. O relato 

dessa pesquisa será feito a seguir. 
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IIII  --  UUMM  EESSTTUUDDOO  EEMMPPÍÍRRIICCOO  AACCEERRCCAA  DDAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  
EENNTTRREE  AASS  CCRREENNÇÇAASS  SSOOCCIIAAIISS  DDAASS  DDIIFFEERREENNÇÇAASS  EENNTTRREE  HHOOMMEENNSS  EE  

MMUULLHHEERREESS  EE  SSUUAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  CCOOMM  AA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDAA  VVIIOOLLÊÊNNCCIIAA  DDOO  
HHOOMMEEMM  CCOONNTTRRAA  AA  MMUULLHHEERR  

__________________________________________
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2.1. OBJETIVOS E HIPÓTESES  

  

Com o objetivo de analisar a importância das crenças sociais acerca das 

diferenças entre homens e mulheres para a percepção da violência contra a mulher, 

foram considerados neste trabalho duas categorias de explicação dessas diferenças: o 

essencialismo e o construtivismo social. A primeira se refere à explicação baseada na 

naturalização imposta pela biologia e a segunda reconhece como princípio das 

diferenças a construção sócio-histórica alimentada pela dinâmica das relações de 

gênero, concernente a cada época e lugar.  

Para atingir esse objetivo geral, foram adotados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Elaborar um instrumento para avaliar a adesão a crenças essencialistas e 

construtivistas em relação às diferenças entre homens e mulheres; 

2. Analisar a adesão às crenças sociais essencialistas e construtivistas em 

função do sexo e da pertença escolar 

3. Descrever a percepção social da violência do homem contra a mulher em 

suas diferentes formas de expressão e dimensões de percepção;  

4. Analisar as relações entre as crenças essencialista e construtivista e a 

percepção da violência do homem contra a mulher 

 

Em função da natureza do primeiro objetivo, não foram formuladas hipóteses. 

Já quanto ao segundo objetivo, esperava-se: 

• Encontrar diferenças na adesão às crenças sociais essencialistas e 

culturalistas entre homens e mulheres. 
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De modo geral, esperava-se que os homens tendessem a uma maior adesão às 

crenças essencialistas e as mulheres, às crenças construtivistas.  O meio social o qual 

estamos inseridos nos fornece um modelo de organização social patriarcal, que estimula 

a produção e perpetração de estereótipos femininos e masculinos. De um modo geral, os 

estereótipos masculinos estão associados a papéis sociais superiores aos das mulheres. 

Supõe-se aqui que, ao servir-se das crenças essencialistas para “naturalizar” estas 

diferenças entre homens e mulheres, a assimetria de gênero seria auto-justificada, 

atendendo às causas do grupo dominante (homens) em relação ao grupo dominado 

(mulheres), conforme define Amâncio (2000). 

• Esperava-se também que não fossem encontradas diferenças na adesão às 

crenças sociais essencialistas e culturalistas em função da cultura escolar. 

Pela natureza social dessas crenças e por seu acentuado compartilhamento na 

sociedade, esperava-se que não houvesse diferenças na adesão a essas crenças entre 

estudantes secundaristas e universitários. 

Em relação ao terceiro objetivo, postulou-se um estudo descritivo sobre a 

percepção dos tipos de violência e os níveis perceptivos sugeridos. Embora fosse 

interessante encontrar relações entre os esses níveis, como por exemplo, o evento 

considerado mais violento fosse também o mais merecedor de castigo, não se 

conjeturou a respeito.  

Em relação ao quarto objetivo, esperava-se que: 

• A maior adesão ao construtivismo estivesse associada a uma maior 

percepção de comunidade, categorização e punição na percepção da 

violência do homem contra a mulher, assim como a uma menor justificação 

dessa violência. 

• A maior adesão ao essencialismo estivesse associada a uma menor percepção 
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de comunidade, categorização e punição na percepção da violência do 

homem contra a mulher, assim como a uma maior justificação dessa 

violência. 

 

 

2.2 MÉTODO 

2.2.1 Amostra 

Os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários em duas 

instituições públicas de ensino na cidade de João Pessoa, Paraíba, junto a uma amostra 

intencional do tipo não-probabilística composta por 449 estudantes do ensino 

fundamental e universitário de ambos os sexos com idade entre 14 e 39 anos, com idade 

média de 19 anos (d.p.=3,97). A escolha desta amostra se deu por dois motivos. 

Primeiro, os estudantes compõe uma fatia importante da população brasileira. Noutro 

aspecto, eles se situam no processo do meio, entre a aprendizagem e a capacidade de 

modificação do sistema das crenças sociais preexistentes.  

Além disso, cabe ressaltar que, além de a população estudantil ser 

representativa em nossa sociedade, investigar essa população é poder romper com um 

dos grandes estereótipos, o de que a violência somente tem lugar nas classes sociais 

subalternas e dotadas de recursos culturais empobrecidos (INEP, 2002). O segundo 

motivo se refere à parcimônia e o fácil de acesso à referida população. A Tabela 1 

apresenta as características da amostra, distribuída em função da instituição, sexo e 

intervalo da idade dos participantes. 
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Tabela 1: Dados sócio-demográficos da amostra, distribuída em função da instituição, 
sexo e intervalo da idade e estado civil (N=449)  

Variáveis Percentual (%) 
Instituição:  
Escola de ensino médio 51 % 
Universidade 49 % 
Sexo:  
Masculino 58,8 % 
Feminino 41,2 % 
Intervalos de idade:  
14 – 19 55,5 % 
20 – 25 35,3 % 
26 – 29 6,9 % 
30 – 35 1,3 % 
35 – 39 1,0 % 
Estado civil:  
Solteiro 92,2 % 
Casado ou vivendo junto 2,9 % 
Separado 0,9 % 
Outro 2,2 % 
Não declarado 1,8 % 
 

 

De acordo com o exposto na Tabela 1, pode-se observar que a amostra 

encontra-se equilibrada em relação à distribuição por instituição (51% para a escola 

secundarista e 49% para a universidade). Os secundaristas foram provenientes de uma 

escola pública e eram estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio. Os universitários eram 

provenientes de cursos da área de humanas, sobretudo do curso de Psicologia. Em 

relação ao sexo, a maioria era do sexo masculino, compondo 58,8 % da amostra, 

enquanto 41, 2% eram do sexo feminino. Quanto à idade dos participantes, houve a 

maior prevalência de estudantes com idade entre 14 e 25 anos (90,8%). Uma 

porcentagem muito baixa foi representada por estudantes com idade igual ou superior a 

26 anos (8,2%), o que não compromete a homogeneidade da amostra.  Finalmente 

quanto ao critério estado civil, os solteiros foram em maior número (92,2%). 3,8 % dos 
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participantes declararam estar vivendo ou ter vivido uma experiência conjugal, e 1,8% 

da amostra não respondeu a este campo.    

 

 

2.2.2 Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário com o objetivo de analisar o 

modo como as crenças sociais essencialistas e construtivistas estariam relacionadas à 

percepção da violência do homem contra a mulher. O questionário compunha-se de três 

partes.  A primeira se refere a uma avaliação da adesão às crenças sociais acerca das 

diferenças entre homens e mulheres, constando de vinte sentenças acerca dessas 

diferenças. A segunda parte compõe-se de um questionário de percepção social da 

violência do homem contra a mulher, que tem por objetivo avaliar a percepção dos tipos 

de violência sugeridos acima, em quatro níveis avaliativos: comunidade, categorização, 

justiça e punição. A terceira parte refere-se às características sócio-demográficas dos 

participantes da pesquisa, contendo questões como idade, sexo, renda e estado civil.  

Foram compostos e usados dois tipos de questionários (forma a e b) 

diferenciados apenas pela ordem das partes integrantes, visando contrabalancear os 

vieses ocasionados pela ordem das questões. A seguir, será realizado um maior 

detalhamento dos instrumentos utilizados nessa pesquisa. 

a) Escala de crenças sociais acerca das diferenças entre homens e mulheres 

Para a elaboração desse instrumento tomou-se como base o estudo “Visões 

sociais de homem e de mulher” (Antas, 2005), realizado numa amostra de 400 

estudantes secundaristas e universitários da cidade de João Pessoa, que compreendeu 

um levantamento de atributos categoriais (estereótipos) sobre o que é ser homem e o 

que é ser mulher. Os atributos categoriais mais citados foram transformados em 
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afirmativas, compondo vinte idéias ou crenças socialmente compartilhadas a respeito de 

como as pessoas pensam que são os homens e de como pensam que são as mulheres, 

cada uma delas compondo um item da escala. Estas crenças foram organizadas 

apriorísticamente em dois tipos: crenças essencialistas e crenças construtivistas, como 

descrito no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1: Estrutura da escala de crenças sociais acerca das diferenças entre homens e mulheres 

Itens de Crenças Construtivistas 
“As mulheres trabalham mais do que os homens”.   
“As mulheres têm menos oportunidades sociais do que os homens”. 
“Os homens têm mais chances de progredir na vida profissional que as mulheres”. 
“Mesmo quando é uma excelente profissional, a mulher é sempre vista como um 
objeto sexual”. 
“As mulheres ganham menos que os homens”. 
“As mulheres têm, em geral, mais escolaridade que os homens”. 
“Os homens têm salários mais altos que as mulheres”. 
“As mulheres são mais desvalorizadas socialmente que os homens”.  
“Os homens são mais livres que as mulheres”.  
“As mulheres são mais cobradas pela sociedade que os homens”.  

Itens de Crenças Essencialistas 
“Os homens são mais fortes biologicamente que as mulheres”. 
“Os homens têm mais capacidade de liderança que as mulheres”. 
“As mulheres têm mais jeito que os homens para cuidar dos afazeres domésticos e 
dos filhos”. 
“Os homens são naturalmente mais capazes que as mulheres para assuntos que 
exigem raciocínio lógico”. 
“Os homens são menos sensíveis às questões do relacionamento amoroso que as 
mulheres” 
“As mulheres são menos objetivas e racionais que os homens”. 
“Os homens são mais profissionais que as mulheres”.    
“As mulheres são naturalmente menos interessadas em sexo do que os homens”. 
“É natural que os homens gostem mais de ficar “na rua” (em bares, festas, farras) que 
as mulheres”. 
É da própria natureza feminina ser mais fiel e estável nos relacionamentos amorosos 
do que os homens”. 

 

 Obteve-se assim vinte itens, para os quais os participantes teriam que indicar seu 

grau de concordância numa escala de cinco pontos do tipo Likert, cujos extremos 

correspondiam a 1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente (Vide anexo I).  



 107

b) Questionário de percepção social da violência do homem contra a mulher 

Este instrumento foi construído a partir de um levantamento teórico sobre o tema 

“violência contra a mulher” (Heid, 1998; Population Reports,1999; Center for Health 

and Gender Equity, 1985, 1999). Foram criadas oito histórias abordando situações de 

violência, e abrangendo quatro tipos representativos da violência do homem contra a 

mulher, citados e exemplificados na literatura. 

Essas histórias visavam avaliar a percepção da violência do homem contra a 

mulher em diferentes contextos e formas de expressão. Em todas as oito situações 

propostas há a presença de um tipo de violência do homem contra a mulher e solicita-se 

aos participantes que façam uma avaliação pessoal em relação a quatro dimensões 

avaliativas: a) comunidade14; b) categorização; c) justificação e d) punição. Cada 

dimensão foi avaliada pelos participantes através de uma escala de resposta de cinco 

pontos do tipo Likert (Vide Anexo I), variando de 1 = Nada (comum / violento / justo / 

merecedor de castigo) a 5 = Totalmente (comum / violento / justo / merecedor de 

castigo). 

Os tipos de violência apresentados no questionário de percepção da violência do 

homem contra a mulher e seus respectivos itens (entre aspas) são descritos a seguir.  

a. Itens de violência física (bater; empurrar).  

- “Mara e Bruno são casados. Bruno é um cara tranqüilo, mas sua esposa está 

sempre a provocá-lo com reclamações e xingamentos. Um dia, Mara grita Bruno e ele 

lhe dá um empurrão”. 

- “Mauro e Júlia são casados e estão passando por dificuldades financeiras. 

Durante uma discussão, Mauro perde o controle e dá um tapa em Júlia”.  

                                                   
14 A opção pelo termo deu-se por sua primeira significação nos dicionários de Língua Portuguesa 
pesquisados: “qualidade do que é comum” (Houaiss, Villar & Franco, 2001; Ferreira, A. B. H.,1999) 
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b. Itens de violência sexual (manter relações sexuais sem consentimento; cantadas 

grosseiras). 

- “José é casado com Severina. Na hora de dormir, ele procura Severina para 

fazer amor. Ela se nega, dizendo-se cansada. José insiste, pressiona, e acaba por fazer 

amor com Severina, contra a vontade dela”.  

- “Carla vai à praia usando trajes apropriados para a situação”. Enquanto ela 

espera o ônibus, passa um rapaz e a chama de “gostosa”.  

c. Itens de violência simbólica (piadas sexistas; diferenciação dos papéis reprodutivos).  

- “Marina é a única mulher no escritório. Seus colegas passam todo o tempo 

livre contando piadas sobre mulher”. 

- “Ugo e Laís decidem não ter mais filhos. O médico lhes informa que há duas 

alternativas cirúrgicas: a laqueadura de trompas (para a mulher) ou a vasectomia (para o 

homem). João recusa-se a fazer vasectomia, alegando que isso é um papel que cabe à 

Maria”. 

d. Itens de violência da discriminação sócio-econômica (discriminação salarial; 

discriminação de oportunidade profissional).  

- “Paulo e Maria são advogados, formados pela mesma universidade, têm o 

mesmo tempo de trabalho na Consultoria Jurídica X e executam a mesma tarefa com a 

mesma carga horária. Paulo recebe R$ 2.800,00 e Maria R$ 2.500,00”. 

- “João e Laura, apresentando os mesmos requisitos, concorrem a uma promoção 

na empresa W. Apesar de terem as mesmas chances, Laura é desclassificada porque é 

mulher e é casada e João é promovido”.  

 Segue-se como exemplo a primeira situação apresentada no instrumento, 

que se refere à violência da discriminação sócio-econômica (diferenciação salarial): 
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1=nada; 2=pouco; 3= médio;  4= muito;  5= totalmente 

 

 

2.2.3 Procedimento 

 

2.2.3 Procedimentos 

Os instrumentos foram aplicados em duas instituições públicas de ensino da 

cidade de João Pessoa, Paraíba, uma escola de ensino médio e técnico e uma 

universidade.  Na escola de ensino médio foi necessário um contato prévio com um dos 

seus diretores, para agendar uma visita e explicar a pesquisa, seguido da obtenção da 

autorização para aplicação dos questionários. Já no caso da universidade pública, o 

contato com professores para a solicitação da permissão para aplicar os questionários foi 

feito no momento da aplicação, em sala de aula, necessitando para isso sua interrupção. 

Os questionários foram aplicados de forma coletiva, utilizando-se um 

procedimento padrão, em que a equipe de aplicadores foi previamente treinada e 

orientada para intervir o mínimo possível nas respostas dadas pelos participantes, 

minimizando, assim, a possibilidade de viés de resposta. Foram passados para os 

participantes os esclarecimentos sobre o anonimato e sigilo, garantido o caráter 

voluntário da participação e, obtido o consentimento verbal, os participantes foram 

orientados quanto ao preenchimento dos questionários. O tempo para a resposta do 

questionário foi de vinte a trinta minutos e não foram observadas rejeições. 

Para realizar este estudo contou-se com a autorização dos responsáveis pelas 

instituições e com o consentimento informado de cada um dos participantes, 

observando-se assim o respeito às diretrizes éticas que regem a pesquisa com seres 

humanos. 

1. Paulo e Maria são advogados, formados pela mesma universidade, têm o mesmo tempo de trabalho na Consultoria 
Jurídica X e executam a mesma tarefa com a mesma carga horária. Paulo recebe R$ 2.800,00 e Maria R$ 2.500,00.  

- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é comum?            1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é violento?           1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é justo?    1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que a Consultoria X  é merecedora de castigo?  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )  
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1. Análise da estrutura da escala de crenças sociais acerca das diferenças entre 
homens e mulheres 

 

A escala de crenças sociais acerca das diferenças entre homens e mulheres foi 

submetida a um tratamento estatístico para verificar a sua adequação. Realizou-se uma 

análise do poder discriminativo dos itens, conforme os dados expostos na Tabela 2, a 

seguir. Considerou-se a média das avaliações dos estudantes nos dez itens de crenças 

construtivistas um indicador para a adesão às crenças construtivistas, e nos dez itens de 

crenças essencialistas, um indicador para a adesão às crenças essencialistas. Os escores 

obtidos nestes indicadores foram divididos usando-se a mediana como critério, 

formando-se subgrupos com menor adesão às crenças construtivistas e essencialistas, 

composto pelos sujeitos com escores abaixo da mediana, e com maior adesão às 

crenças, composto pelos sujeitos com escores acima da mediana.  

 

Tabela 2: Análise do poder discriminativo dos itens da escala de crenças sociais 

Itens de Crenças construtivistas t p 
As mulheres trabalham mais que os homens -8,7 0,00 
As mulheres têm menos oportunidades sociais do que os homens. -9,2 0,00 
Os homens têm mais chances de progredir na vida profissional que as 
mulheres 

-8,7 0,00 

Mesmo quando é uma excelente profissional, a mulher é sempre vista como 
um objeto sexual 

-7,1 0,00 

As mulheres ganham menos que os homens. -10,0 0,00 
As mulheres têm, em geral, mais escolaridade que os homens -5,7 0,00 
Os homens têm salários mais altos que as mulheres. -10,0 0,00 
Os homens são mais livres que as mulheres -9,7 0,00 
As mulheres são mais desvalorizadas socialmente que os homens. -9,2 0,00 
As mulheres são mais cobradas pela sociedade que os homens. -10,9 0,00 

Itens de Crenças essencialistas  
Os homens são mais fortes biologicamente que as mulheres -3,1 0,02 
Os homens têm mais capacidade de liderança que as mulheres -7,2 0,00 
As mulheres têm mais jeito que os homens para cuidar dos afazeres 
domésticos e dos filhos. 

-4,9 0,00 

Os homens são naturalmente mais capazes que as mulheres para assuntos 
que exigem raciocínio lógico. 

-4,3 0,00 

Os homens são menos sensíveis às questões do relacionamento amoroso que 
as mulheres  

-2,0 0,45 
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As mulheres são menos objetivas e racionais que os homens. -2,3 0,20 
Os homens são mais profissionais que as mulheres. -3,7 0,00 
As mulheres são naturalmente menos interessadas em sexo do que os 
homens 

-2,4 0,13 

É natural que os homens gostem maus de ficar “na rua” (em bares, festas, 
farras) que as mulhes 

-3,5 0,00 

É da própria natureza feminina ser mais fiel nos relacionamentos amorosos 
do que os homens 

-3,4 0,01 

 

Para a realização de uma análise fatorial exploratória com o conjunto de vinte 

itens, os indicadores obtidos sugeriram uma solução meritória (KMO = 0,78; Teste de 

Esfericidade de Bartlett:  χ² = 1709,36, p < 0,000). Procedeu-se então a uma análise 

fatorial pelo método dos Eixos Principais (PAF) com rotação Varimax e saturação 

mínima aceitável de ± 0.40, obtendo-se uma solução fatorial final configurada em dois 

fatores, que apresentaram eigenvalues de 2,53 no primeiro fator e 2,23 no segundo.  Na 

Figura 1 mais abaixo, é apresentado o screeplot dos valores próprios (eigenvalues) 

observados.  

Como se pode notar na Figura 1, o gráfico aponta para uma solução de dois 

fatores, confirmando assim os pressupostos teóricos que compuseram o instrumento.  

 

Figura 1. Análise Fatorial dos itens da Escala de Crenças Sociais Acerca das Diferenças entre 
Homens e Mulheres: representação gráfica dos Eigenvalues. 
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A solução fatorial adotada resultou da retirada de dez itens da escala inicial. O 

critério utilizado foi à fixação da saturação em 0.40, e os itens que não saturaram em 

nenhum dos fatores, ou saturaram nos dois, foram retirados. Sendo assim, a versão final 

da escala ficou composta de dez itens, cinco relativos às crenças essencialistas e cinco 

relativos às crenças construtivistas. Os indicadores obtidos após a retirada dos dez itens 

sugerem índices meritórios (KMO = 0, 74; Teste de Esfericidade de Bartlett: χ² = 

876,905; p < 0,000). Os dois fatores fixados explicam conjuntamente 35,85% da 

variância total e apresentam valores próprios 2.56 (referente ao primeiro fator) e 2.23 

(referente ao segundo fator). Os itens de número 1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, e 19 (ver 

Anexo I) não apresentaram cargas fatoriais consideradas satisfatórias (isto é, superiores 

a 0,399) em nenhum dos fatores, portanto foram descartados. Estes resultados estão 

apresentados na Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3. Carga Fatorial e Comunalidade (h2) dos itens da escala de crenças sociais acerca das 
diferenças entre homens e mulheres 

Descrição dos itens Fator 
I 

Fator 
II h2 

13. Os homens têm salários mais altos que as mulheres. 0,72 0,08 0,53 

09. As mulheres ganham menos que os homens. 0,70 0,17 0,53 

16. As mulheres são mais desvalorizadas socialmente que os 
homens. 0,58 -0,07 0,34 

02. As mulheres têm menos oportunidades sociais do que os 
homens. 0,55 -0,12 0,32 

20. As mulheres são mais cobradas pela sociedade que os 
homens. 0,43 -0,19 0,22 

04. Os homens têm mais capacidade de liderança que as 
mulheres. -0,11 0,75 0,57 

08. Os homens são naturalmente mais capazes que as mulheres 
para assuntos que exigem raciocínio lógico. 0,00 0,60 0,36 

14. Os homens são mais profissionais que as mulheres. -0,10 0,53 0,29 

05. As mulheres têm mais jeito que os homens para cuidar dos 
afazeres domésticos e dos filhos. 0,02 0,49 0,24 

12. As mulheres são menos objetivas e racionais que os 
homens. -0,01 0,42 0,18 

Nota: Análise de Eixos Principais com rotação Varimax e saturação mínima aceitável de ± 0,40. Foi 
fixada a extração de dois fatores.  
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A natureza das crenças que compõem os fatores foi considerada para 

identificar e nomear cada fator. Como se pode notar na Tabela 3, acima, o primeiro fator 

é identificado como expressando a dimensão construtivista, com a maior saturação 

representada por 0,72 (Os homens têm salários mais altos que as mulheres) e a menor 

saturação 0,43 (As mulheres são mais cobradas pela sociedade que os homens). O 

segundo fator é identificado como expressando a dimensão essencialista, com a maior 

saturação representada por 0,75 (Os homens têm mais capacidade de liderança que as 

mulheres) e a menor saturação 0,42 (As mulheres são menos objetivas e racionais que 

os homens). A confiabilidade foi examinada utilizando-se o Alpha de Cronbach, que é 

uma medida de consistência interna baseada na média de correlação dos itens dentro da 

escala. 

Na Tabela 4, a seguir, são apresentados os indicadores estatísticos da escala de 

acordo com a solução fatorial adotada. 

Tabela 4: Indicadores estatísticos da média, desvio padrão, Alpha de Cronbach e variância 
explicada dos fatores da escala de crenças sociais acerca das diferenças entre homens e 

mulheres. 

Fatores Média Desvio 
padrão 

Alpha de 
Cronbach 

Nº de 
itens 

Variância 
explicada 

Fator I – Crenças 
construtivistas 3,74 0,73 0,72 5 18,63% 

Fator II - Crenças 
essencialistas 2,46 0,79 0,69 5 17,22% 

Total - - - 10 35,85% 

Nota: Análise dos Eixos Principais com rotação Varimax e saturação mínima aceitável de ± 0,40. Foi 
fixada a extração de dois fatores. 

 

No entanto, embora seja possível reconhecer a estrutura teórica esperada, a 

comprovação da validade de construto do instrumento em questão necessitaria reunir 

provas mais consistente. 
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Neste sentido, procedeu-se à realização de uma Análise Fatorial 

Confirmatória. Adotou-se o estimador Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood, 

ML), obtendo-se os seguintes índices de qualidade de ajuste:  χ²/DF = 3,58;  RMR = 

0,008 ; GFI = 0,95 ; AGFI = 0,91 ; CFI = 0,89 ; e RMSEA = 0,07.  De acordo com 

Schermelleh-Engel, Moosbrugger e Muller (2003), os índices são meritórios, o que 

permite considerar o modelo fatorial aceitável.  

Na Figura 2, a seguir, tem-se o modelo fatorial da escala de crenças sociais 

acerca das diferenças entre homens e mulheres, com seus resultados estandardizados.  

 

 

Figura 2: Diagrama do modelo fatorial da escala de crenças sociais das diferenças entre homens 
e mulheres 
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2.3.2 Comparação da adesão às crenças sociais essencialistas e construtivistas 
acerca das diferenças entre homens e mulheres em função da cultura escolar e do 
sexo 
 

A análise teve por objetivo verificar a influência do sexo e da cultura escolar 

(secundarista x universitária) na adesão ao construtivismo e ao essencialismo. Essa foi 

extremamente importante para saber se e como as categorias analíticas do sexo e da 

cultura escolar afetam a adesão às crenças. Para realizá-la procedeu-se ao cálculo do 

teste estatístico da ANOVA fatorial para cada tipo de crença, com o sexo e a cultura 

escolar como variável independentes e as crenças sociais essencialistas e construtivistas 

como variáveis dependentes. Nas tabelas 5 e 6 são apresentados os resultados.  

 
Tabela 5: Escores médios de crença essencialista em função da cultura escolar e do sexo dos 

respondentes (N = 449) 

Sexo dos 
respondentes 

Secundarista Universitária 

Média DP Média DP 

Masculino 2,86 0,82 2,51 0,78 

Feminino 2,02 0,67 2,18 0,53 

Estatísticas: F (escola) 1 , 448  =  1,695 ; Ñ. Sig. 
F (sexo) 1 , 448  =  68,702 ; P  <   0,001 

F (escola  x  sexo) 1 , 448  =  13,072 ; P  <   0,001 

 
 
 

Tabela 6: Escores médios de crença construtivista em função da cultura escolar e do 
sexo dos respondentes (N = 449) 

Sexo dos 
respondentes 

Secundarista Universitária 

Média DP Média DP 

Masculino 3,54 0,73 3,67 0,85 

Feminino 3,98 0,65 3,93 0,53 

Estatísticas: F (escola) 1 , 448  =  0,318 ; Ñ. Sig. 
F (sexo) 1 , 448  =  26,146 ; P  <   0,001 

F (escola  x  sexo) 1 , 448  =  1,587 ; Ñ. Sig. 
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Pode-se observar que há uma interação entre cultura escolar e sexo apenas na 

crença essencialista. Utilizando-se de um recurso gráfico para melhor visualizar esses 

resultados, a Figura 3 apresenta essa interação e indica que, na cultura universitária, há 

uma redução no tamanho da diferença entre homens e mulheres e uma conseqüente 

convergência dos escores médios, que significa uma aproximação entre homens e 

mulheres no essencialismo na cultura universitária. A diferença das médias entre sexos 

na cultura secundarista é bem maior que na cultura universitária. Em relação a crenças 

construtivistas, não houve interação estatisticamente significativa. 

 
 
 

 
Figura 3: Escores médios de crença essencialista em função da cultura escolar e do sexo dos 

respondentes 
 
 
 

Logo, pelo fato da cultura escolar não afetar a adesão às crenças sociais, 

optou-se pela sua retirada das análises posteriores, deixando de ser considerada.  
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2.3.3 Análise do questionário de percepção social da violência do homem contra a 
mulher 
 

Os dados apresentados a seguir referem-se à análise do questionário de 

percepção social da violência do homem contra a mulher. 

 
2.3.3.1 Análise descritiva global das dimensões avaliativas da percepção da 
violência contra a mulher  

 

Para avaliar a percepção da violência em relação às quatro dimensões, 

procedeu-se a análise descritiva das dimensões avaliativas da percepção da violência 

contra a mulher através do cálculo das médias e respectivos desvios-padrão. Os 

resultados descritivos apresentam os escores médios da amostra em relação a cada item 

do questionário da percepção da violência do homem contra a mulher. A apresentação é 

feita por tipo de violência, conforme pode ser observado na Tabela 7, a seguir.  

 

Tabela 7: Média global e desvio padrão no questionário da percepção da violência do homem 
contra a mulher em relação às dimensões comunidade, categorização, justificação e punição  

(N= 449) 

Dimensões  
da percepção 

 
Situações de 
 Violência 

Comunidade 
(o quanto é 

comum) 

Categorização 
(o quanto é 

violento) 

Justificação 
(o quanto é 

justo) 

Punição 
(o quanto é 

punível) 
Media DP Média DP Média DP Média DP 

Empurrão 3,31 1,19 3,21 1,31 2,37 1,28 2,58 1,34 

Tapa na cara 3,32 1,26 4,66 0,74 1,19 0,66 4,34 1,03 

Sexo forçado por 
marido 3,24 1,19 4,25 1,07 1,31 0,81 3,83 1,34 

Cantada grosseira em 
via pública 4,28 1,02 3,00 1,33 2,08 1,27 2,74 1,42 

Piada sexista 3,67 1,15 3,29 1,34 1,56 0,97 3,12 1,14 

Diferenciação dos 
papéis reprodutivos 3,61 1,24 3,37 1,33 1,46 0,91 2,95 1,46 

Discriminação salarial 3,48 1,24 3,35 1,13 1,23 0,73 3,90 1,30 

Discriminação 
profissional 3,49 1,15 3,62 1,34 1,23 0,68 3,92 1,21 
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De acordo com os resultados expostos na Tabela 7, o tipo de violência 

percebido como menos comum é a violência sexual que se refere ao “sexo forçado”, 

com média de 3,24 (DP= 1,19). Esse resultado acorda com os estudos sugeridos por 

Dantas-Berger e Giffin (2005), que apesar de constatarem a comunidade desses eventos 

dentro das relações de conjugalidade, como no exemplo aqui sugerido, afirmam que 

estas práticas acabam por ser invisibilizadas pela naturalização do papel de esposa, que 

abarca a concessão ao sexo, mesmo contra a vontade. Por sua vez, o tipo de violência 

considerado como mais comum (media = 4,28 e DP = 1,02) corresponde ao segundo 

exemplo de violência sexual que se refere ao que aqui se define como “cantada 

grosseira”. Este é também o item considerado como o menos violento (média = 3,00, 

DP = 1,33). Assim, uma relativa banalização em relação à violência sugerida no mesmo 

item, pode ser demonstrada pela menor média na categorização. Deste modo, a 

“cantada” por ser uma prática considerada como comum, tende a ser percebida como 

pouco violenta.  

Se observado bem, ainda sobre o item “sexo forçado”, o oposto ocorre. Sendo 

este considerado como pouco comum, ele recebe a segunda maior média na dimensão 

da categorização.  O mesmo ocorre com o item considerado como mais violento (“tapa 

na cara”), que também tem uma das médias mais baixas na dimensão da comunidade. 

Com esses resultados, pode-se inferir uma correlação oposta entre as dimensões da 

comunidade e da categorização. Deste modo, quanto mais comunidade for percebida 

num evento, menos violência será atribuída. E quanto menos comunidade for percebida, 

mais violência se atribuirá.  

A violência física sugerida exemplificada no questionário como “dar uma 

tapa”, foi considerada como o tipo mais violento (média = 4,66; DP = 0,74), menos 

justificado (média = 1,19; DP = 0,66) e mais passível de punição (média = 4,34; DP = 
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1,03). Na situação em questão, a violência acontece no contexto onde há a combinação 

de fatores internos (a falta de controle do homem) e fatores externos (preocupação 

financeira), conforme propõe Heise, Ellsberg e Gottemoeller (1999). Os resultados 

sugerem uma conscientização social em relação à questão da violência física, antes 

percebida como direito concedido ao homem (Heise, Ellsberg & Gottemoeller, 1999; 

Heise, 1994; Sousa, 2004; Dobash, Dobash, Wilson & Daly, 1992). 

A percepção da violência física do homem contra a mulher como uma forma 

inadequada de comportamento pode ser também explicada a partir da influência 

midiática, representada através das diversas campanhas de lutas feministas veiculadas e 

disseminadas nos meios de comunicação ao longo do tempo. A expressão “Quem ama 

não mata” teve sua origem na onda de crimes passionais que ocorria em meados dos 

anos de 1970 no Brasil. Um dos casos mais famosos é o de Doca Street, que matou sua 

companheira Ângela Diniz, em 1976 (Blay, 2003). Em 1982, uma emissora de televisão 

produziu uma minissérie tendo como título a expressão acima citada, abordando o tema 

da violência contra a mulher nas relações de conjugalidade. Outras expressões, como 

“Em mulher não se bate nem com uma flor”, fazem parte da rede de significados 

compartilhados em nossa cultura acerca da violência e de suas conseqüências. Em 

pesquisa em nível nacional coordenada pelo Instituto Patrícia Galvão no ano de 2004, 

sobre o que a sociedade pensa da violência contra mulher, verificou-se que 88% dos 

participantes da pesquisa nas cinco regiões do país concordaram com essa afirmação. 

Por ser o tipo de violência mais estudado, a violência física recebe maior 

atenção por parte da sociedade em geral, inscrevendo-se em discursos e atitudes 

contrários à sua prática. Paradoxalmente, o outro exemplo de violência física, o 

“empurrão”, foi percebido como o mais justo (média = 2,37, DP= 1,18) e menos punível 

(média = 2,58, DP= 1,34). Trata-se, no exemplo, de uma situação em que, quando 



 120

provocado pela mulher, o homem a agride através de um empurrão. Essa ambigüidade 

propositalmente inserida no questionário revela, ao mesmo tempo em que questiona, o 

aspecto relacional e situacional da violência. Esses resultados levam a uma reflexão 

acerca de limites para a agressão e de certa tolerância à agressão da mulher quando essa 

se justifica. 

Será que há situações que justificam a violência? De acordo os dados obtidos, 

aparentemente há comportamentos que justificam e legitimam a violência e essa 

justificativa é sustentada tanto por homens quanto por mulheres. Dados do The Center 

for Health and Gender Equity (1999) atribuem fundamental importância aos papéis de 

homem e de mulher socialmente determinados e às diferenças culturais para a 

justificação da violência. Ainda segundo Aldrighi (2004), alguns teóricos apontam para 

o fato da violência aparecer como um padrão de comportamento na resolução de 

conflitos, utilizados tanto por homens quanto por mulheres, sendo assim justificados 

pelo contexto em que ocorrem. Autoras como Chauí (1995), Saffioti (2004) e Dias 

(2000) circundam essa justificação no sistema patriarcal que outorga aos homens o 

direito sob as mulheres. 

No entanto, pode-se observar que, de forma geral, os tipos de violência foram 

percebidos como pouco justificados, uma vez que a pontuação média dos itens situou-se 

abaixo da média aritmética da escala, entre 2,37 (DP= 1,28) e 1,19 (DP= 0,66). Na 

pesquisa anteriormente mencionada, coordenada pelo Instituto Patrícia Galvão, foram 

encontrados resultados semelhantes, e apenas 19% dos homens justificam a violência, 

contra 13% das mulheres.  

  De acordo com esta primeira análise, o que se observa a partir das respostas 

dadas em relação às quatro dimensões avaliativas é que se estabelece uma relação 

perceptiva lógica entre estas dimensões. O item que é percebido como o mais violento é 
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também considerado como o menos justo e maior merecedor de castigo. O item 

percebido como mais justificado é também percebido como menos merecedor de 

castigo. Um outro aspecto que merece atenção é o fato de que, em geral, os tipos de 

violência do homem contra a mulher mais salientes à percepção são a violência física e 

a violência sexual. Esses dados indicam a necessidade de uma maior discussão sobre 

outras formas de violência para que haja uma conscientização política e social sobre a 

abrangência do problema.  

 

2. 3.3.2 Construção dos indicadores das dimensões perceptivas da violência: 
comunidade, categorização, justificação e punição 

 

Por definição teórica, os vários tipos de violência são distintos entre si, bem 

como a percepção destes. No entanto, a construção dos indicadores das dimensões 

perceptivas resultou de uma decisão estatística, uma vez que o intento deste trabalho 

não é o de avaliar a percepção de cada tipo de violência separadamente, e sim, argüir 

sobre como as dimensões perceptivas são influenciadas pela adesão às crenças sociais 

essencialistas ou construtivistas. 

Procedeu-se então ao cálculo dos índices de fidedignidade (Alfa de Cronbach) 

entre os oito itens de cada uma das dimensões de percepção. Para a dimensão da 

comunidade o Alfa de Cronbach foi de 0.86; para a dimensão da categorização, o alfa 

foi de 0.82; para a dimensão da justificação, o alfa foi de 0.75; e para a dimensão da 

punição, o alfa foi de 0.82. Estes índices de fidedignidade permitiram a soma dos 

escores dos oito itens de cada dimensão, que foi em seguida dividida pelo total de itens, 

construindo-se assim os quatro indicadores referentes às dimensões perceptivas da 

comunidade, da categorização, da justificação e da punição da violência.   



 122

Como já se evidenciava na Tabela 7 acima, observou-se na amostra estudada 

uma forte percepção da comunidade da violência do homem contra a mulher, uma vez 

que a média global de comunidade foi de 3,6 e desvio-padrão de 0,84; observou-se 

também uma forte percepção do grau de violência das situações estudadas, uma vez que 

a média global de categorização foi de 3,6 e desvio-padrão de 0,83; por sua vez, a 

amostra percebeu as situações de violência como pouco justificáveis, pois a média 

global da justificação foi de 1,6 e desvio-padrão de 0,56; de modo oposto, as situações 

de violência foram percebidas como merecedoras de punição, com a média global de 

3,4 e desvio- padrão de 0,88.   

Como discutido acima, nas análises feitas acerca dos dados apresentados na 

Tabela 7, esses dados indicam, além de uma percepção de que a violência contra a 

mulher é recorrente em nossa sociedade, uma forte rejeição dessa violência, 

representada tanto por uma forte atribuição de violência às situações estudadas, como 

por sua baixa justificação e alta punição. Entretanto, ainda que os baixos desvios- 

padrão indiquem uma forte convergência da amostra para uma avaliação média, 

observa-se certa variabilidade na adesão de partes dessa amostra a estas dimensões de 

percepção de violência. A análise a seguir abordará a possibilidade de explicar essa 

variabilidade em função da adesão às crenças essencialistas e culturalistas.  

 
 
 
2.3.4 Análise das relações entre as crenças essencialista e construtivista e as 
dimensões perceptivas da violência: comunidade, categorização, justificação e 
punição 

 

Finalmente, para analisar de que forma as crenças sociais essencialistas e 

construtivistas mediam a percepção da violência contra a mulher, foi utilizado o teste 

estatístico da Regressão Múltipla com o método Enter. Para análise dessas relações, 
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consideramos o sexo dos participantes, a adesão às crenças construtivistas e as crenças 

essencialistas como variáveis antecedentes, e as dimensões perceptivas da violência 

como a variável critério. Os resultados foram analisados para cada uma das quatro 

dimensões. Os dados a seguir, expostos na tabela 8, se referem à dimensão da 

comunidade.   

 

Tabela 8: Regressão Múltipla (método Enter) para análise das relações entre sexo, crença 
construtivista, crença essencialista (antecedentes) e comunidade da violência do homem contra a 

mulher (critério) 

Variáveis Antecedentes Beta t Sig. 

Sexo* - 0,13 - 2,546 P < ,05 
Crença construtivista 0,25 5,383 P < ,001 
Crença essencialista 0,09 1,812 N. Sig. 

Proporção de variância explicada: R2 = ,084 ( 8 % ) 
Teste Estatístico: 

(probabilidade associada ao R2) F (3 / 445) = 14,718; P < ,001 

* Homem = 1 ; Mulher = 0 

 

Nota-se que a variável sexo apresenta relação negativa com a dimensão da 

comunidade. Dito de outra forma, isso implica que a amostra representada pelas 

mulheres apresentou uma tendência a ter uma maior percepção da dimensão da 

comunidade. Para elas, o fenômeno da violência contra a mulher é mais comum do que 

para a os homens. Uma explicação plausível seja pelo fato delas representarem a parte 

mais vulneráveis desse pêndulo, e, portanto, mais expostas à violência, em suas 

diferentes formas. 

Como discutido acima (p. 43), muitos autores que se debruçam sobre o tema 

da violência têm–na apresentado como sendo percebida predominantemente com 

prerrogativa como do gênero masculino. De certo modo é possível discutir em nossa 

cultura o próprio conceito de violência como atrelado às definições do ser homem. 
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Sendo assim, é bastante razoável que a amostra aqui estudada apresente tal diferença 

entre homens e mulheres na percepção de comunidade da violência contra a mulher.   

Como a violência de gênero é mais freqüente e mais letal na sua forma 

masculina, na qual a vítima é a mulher (ver discussão acima, p. 38 a 45), é bastante 

razoável encontrar da parte do homem uma percepção social que minimiza essa 

violência enquanto que da parte da mulher tal percepção é oposta, maximizando-a. A 

posição relativa no contexto da violência é suficiente para entender que o homem que 

bate tende a minimizar a violência, enquanto a mulher que apanha, por este fato, tende a 

maximizá-la.  

A adesão às crenças construtivistas apresentou relação significativa em relação 

à comunidade, de forma que uma percepção construtivista das diferenças entre homens 

e mulheres implicou numa maior comunidade na percepção dos eventos de violência 

contra a mulher sugerida neste estudo. A adesão às crenças essencialistas não 

apresentou relação estatisticamente significativa.  

No debate acerca dos fundamentos sociais da violência do homem contra a 

mulher, apresentado na parte introdutória deste trabalho (p.69), é citado um estudo 

acerca da “cegueira de gênero”, fenômeno que diz respeito à invisibilidade social das 

distinções, características e condições a que as mulheres são submetidas, resultantes das 

desigualdades de estatuto entre homens e mulheres (Porto, McCallum, Scott & Morais, 

2003). Discute-se também nesse estudo, o valor explicativo da percepção das diferenças 

entre homens e mulheres como resultantes de uma condição natural, portanto 

naturalizadora, ou de uma condição socialmente determinada, portanto uma construção 

social. Assumir uma posição essencialista ou construtivista estaria relacionado a esta 

cegueira de gênero.  
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De igual modo, como a longa tradição de estudos acerca da percepção social 

tem estabelecido, e o debate realizado neste trabalho nas páginas 66 a 84 tem 

particularizado em relação à violência contra mulher, as cercas são o esteio, a base, o 

elemento simbólico essencial à construção de significados, que é, em última análise, o 

processo perceptivo. Sendo assim, é absolutamente lógico supor que naturalizar as 

diferenças de gênero pode estar associado a perceber os papéis e comportamentos 

típicos de gênero de forma distinta daquela associada a uma posição construtivista 

quanto a essas diferenças.  

Como visto na Tabela 8, a posição construtivista está associada à percepção de 

uma maior comunidade da violência contra a mulher, embora a posição essencialista 

não tenha se apresentado estatisticamente significativa. Esses dados, ainda que 

parcialmente, confirmam o papel do essencialismo de gênero e do construtivismo social 

em relação ao conflito de gênero na sociedade. Perceber as diferenças de gênero como 

uma construção social esta claramente ligada uma postura mais sensível em relação a 

violência do homem contra a mulher, representada pela acentuação perceptiva da 

comunidade desse fenômeno na sociedade.  

O fato de que o essencialismo não afete a percepção da comunidade da 

violência, não é de per si suficiente para contraditar a tese desse trabalho, como se verá 

nos dados apresentados a seguir. 

    Na Tabela 9, a seguir, são apresentados os dados relativos à dimensão da 

categorização da violência do homem contra a mulher. Como se pode observar, todas as 

relações apresentaram resultados estatisticamente significativos.  

Para esta dimensão também se observa que a amostra feminina teve uma maior 

percepção da violência, em oposição à população masculina. A discussão acima acerca 

do valor preditivo da variável sexo no que se refere à comunidade da violência pode ser 



 126

igualmente aplicada à percepção da sua intensidade, da sua gravidade. Por serem os 

agressores, os homens minimizam a ocorrência dessa violência, enquanto as mulheres a 

maximizam. É bastante razoável supor que, do mesmo modo, no que se refere à 

percepção da gravidade dessa violência, homens e mulheres se comportem de modo 

idêntico.  

 

Tabela 9: Regressão Múltipla (método Enter) para análise das relações entre sexo, crença 
construtivista, crença essencialista (antecedentes) e categorização da violência do homem contra 

a mulher (critério) 

Variáveis Antecedentes Beta t Sig. 

Sexo* - 0,15 - 3,057 P < ,05 
Crença construtivista 0,23 5,129 P < ,001 
Crença essencialista - 0,24 - 5,070 P < ,001 

Proporção de variância explicada: R2 = ,177  ( 17 % ) 
Teste Estatístico: 

(probabilidade associada ao R2) F (3 / 445) = 32,005; P < ,001 

* Homem = 1 ; Mulher = 0 

 

Em relação às crenças construtivistas, estas se relacionaram a uma maior 

percepção da intensidade da violência, ao contrário das crenças essencialistas. Deste 

modo, a adesão às crenças construtivistas representou uma atribuição de maior grau de 

violência aos eventos apresentados nas situações do questionário; a adesão às crenças 

essencialistas, por sua vez, apresentou-se associada à percepção de uma menor 

intensidade dessa violência.  

Como discutido acima, essencialismo e construtivismo social contribuem para 

que as pessoas construam os significados atribuídos ao mundo. Diferenças de gênero e 

significados a elas associados são discursos sociais utilizados para dar sentido a um sem 

números de outras experiências e dimensões da vida social. No caso especifico da 

violência aqui estudada, percebe-se que quanto maior a naturalização das condições 
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sociais a que as mulheres estão submetidas, menos intensa, menos grave se torna a 

violência do homem contra a mulher. De modo oposto, quanto mais àquelas condições 

são percebidas como uma construção social, mais intensidade, mais gravidade se atribui 

aos atos decorrentes dessa violência.  

Os dados relativos à dimensão da justificação, ou seja, o quanto se considerou 

o comportamento violento justo, encontram-se apresentados na Tabela 10 abaixo.   

Como se pode observar, a um efeito significativo da variável sexo; a amostra masculina 

representa uma maior justificação da violência.  Conforme anteriormente discutido na 

problematização entre a questão da percepção da comunidade e da categorização da 

violência, o comportamento de justificar a violência também se circunscreve na questão 

do sexo. Enquanto autores, os homens buscam uma maior justificação para a violência 

do homem contra mulher.   

 

Tabela 10: Regressão Múltipla (método Enter) para análise das relações entre sexo, crença 
construtivista, crença essencialista (antecedentes) e justificação da violência do homem contra a 

mulher (critério) 

Variáveis Antecedentes Beta t Sig. 

Sexo* 0,15 3,369 P < ,001 
Crença construtivista - 0,17 - 3,978 P < ,001 
Crença essencialista 0,35 7,944 P < ,001 

Proporção de variância explicada: R2 = ,240  ( 24 % ) 
Teste Estatístico: 

(probabilidade associada ao R2) F (3 / 445) = 46,767; P < ,001 

* Homem = 1 ; Mulher = 0 

 

Em relação às crenças, a adesão a crenças construtivistas também se associou a 

menor atribuição de justiça, enquanto que a adesão às crenças essencialistas das 

diferenças entre homens e mulheres forneceu um bom argumento para justificar a 

violência contra a mulher. Mais uma vez, os dados observados coadunam-se com o 
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debate apresentado na introdução teórica deste estudo acerca do papel ideológico e 

justificador do essencialismo e do papel conscientizador do construtivismo social, no 

que se refere à violência do homem contra a mulher. Do mesmo modo que nas 

dimensões anteriormente analisadas, o essencialismo naturalizador associa-se a uma 

percepção tolerante, complacente em relação ao fenômeno da violência, ao contrário da 

posição construtivista social, que se opõe a essa tolerância e complacência.  

Por fim, na ultima dimensão avaliada pelos participantes, a dimensão 

perceptiva da punição, as relações obtidas foram todas estatisticamente significativos, o 

que se encontra demonstrado na Tabela 11, a seguir.   

 

Tabela 11: Regressão Múltipla (método Enter) para análise das relações entre sexo, crença 
construtivista, crença essencialista (antecedentes) e punição da violência do homem contra a 

mulher (critério) 

Variáveis Antecedentes Beta t Sig. 
Sexo* - 0,19 - 4,195 P < ,001 

Crença construtivista 0,26 6,136 P < ,001 
Crença essencialista - 0,29 - 6,584 P < ,001 

Proporção de variância explicada: R2 = ,256  ( 25 % ) 
Teste Estatístico: 

(probabilidade associada ao R2) F (3 / 445) = 52,443; P < ,001 

* Homem = 1 ; Mulher = 0 

 

 

Observa-se na Tabela 11, de igual modo que nas dimensões anteriormente 

avaliadas, um efeito significativo para a variável sexo. Neste caso, a amostra masculina 

apresenta uma tendência para atribuir menor punição às situações de violência contra a 

mulher. Aqui também, como nas demais dimensões, o comportamento de punir a 

violência também é influenciado pela posição de sexo dos sujeitos. Tal fato pode 

circunscrever-se a influencia da posição relativa do sujeito no contexto da ação violenta. 

O sujeito ativo, que agride, tende a ser complacente e minimizar a punição atribuída a 

esta agressão. Ao passo que o sujeito passivo, a vítima, tende a acentuá-la.   
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 Em relação à adesão às crenças, a adesão construtivista das diferenças entre 

homens e mulheres se relacionou com uma maior atribuição de punição, enquanto que o 

inverso aconteceu quanto à adesão essencialista, que se relacionou com uma menor 

atribuição de punição da violência contra a mulher. De igual modo que a dimensão da 

justificação da violência, a punição da violência do homem contra a mulher também é 

percebida em função do essencialismo naturalizante ou do construtivismo social. 

Resulta dessas duas posições antagônicas, respectivamente, uma maior tolerância ou 

uma maior sensibilidade e rigor quanto à punição dessa violência.       
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II- CONCLUSÕES  

 
Este estudo procurou analisar como a adesão a essas crenças essencialistas e 

construtivistas está relacionada à percepção social acerca da violência do homem contra 

a mulher. Seus achados permitiram supor uma influência dessas crenças na percepção 

da violência, uma vez que a adesão a uma visão construtivista está associada a uma 

acentuação da percepção da violência, em contrário à adesão a uma visão essencialista, 

associada a uma atenuação da percepção da violência, para todas as dimensões 

perceptivas avaliadas. Do mesmo modo, o sexo também desempenha um papel 

importante nesse fenômeno, uma vez que ser homem está associado a uma atenuação da 

percepção da violência, e ser mulher, uma maior percepção da violência contra a 

mulher.  

Segundo Santos e Izumino (2005), um dos resultados da violência contra a 

mulher se caracteriza pela inferiorização da condição feminina em relação à masculina, 

através do discurso que naturaliza aquela condição e serve de base para diferenciação 

social e desigualdades hierárquicas entre os papéis feminino e masculino, com o fim de 

dominar, explorar e oprimir a mulher. Ao situar as explicações da violência contra a 

mulher nas crenças sociais entre homens e mulheres, este trabalho buscou avançar nos 

estudos e chamar para a nossa responsabilidade social frente à violência.  

Sendo assim, considerou-se aqui que a violência contra a mulher é 

fundamentada por desequilíbrios de poder entre os homens e as mulheres e é causado e 

perpetuado por fatores sociais e culturais que justificam esta violência, gerando um 

consentimento social que suporta e aporta a violência ao sabor do tempo. A justificação 

da violência origina-se pelas normas comuns aos gêneros, ou seja, as normas sociais 

sobre o papel e os deveres referentes aos homens e as mulheres. Essa naturalização a 

respeito dos papéis fornece um cenário social estático, que aprisiona homens e mulheres 
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em situações limite, como é o caso da violência. Também remete à assimetria de poder 

entre a condição masculina e feminina que faz parecer que certas situações de violência 

experimentadas pelas mulheres sejam relevadas e invisibilizadas como experiências de 

vida usuais. (Schraiber & D’Oliveira, 2002).  

Esse estudo demonstrou que, tanto a posição relativa dos sujeitos no contexto 

social da violência quanto a sua adesão a uma posição essencialista naturalizadora ou a 

uma posição construtivista social afetam a percepção e a construção social dos 

significados da violência do homem contra a mulher. Do mesmo modo que as posições 

e os papéis de gênero, as explicações e os discursos sociais acerca das diferenças de 

estatuto entre homens e mulheres, também são responsáveis seja pela invisibilidade 

dessas diferenças de estatuto e de suas conseqüências práticas para a vida quotidiana de 

homens e mulheres, seja para ruptura dessas desigualdades e a construção de cidadãos e 

cidadãs preparados e preparadas para esta ruptura.    

A análise da percepção da violência do homem contra a mulher, nos termos 

propostos neste estudo, permite também abordar o modo como os indivíduos têm 

percebido e avaliado as manifestações de violência perpetuadas em nossa sociedade ao 

longo do tempo. É de fundamental importância conhecer esses dados para compor um 

conceito amplo e significativo da complexa rede de relações entre a percepção da 

violência e seus subseqüentes engendramentos sociais de perpetração e manutenção.     
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Anexo I                                           QUESTIONÁRIO  

 
 

Caro(a) aluno(a) 
 

Somos um grupo de alunos e alunas do Mestrado em Psicologia da UFPB e estamos 
realizando uma pesquisa acerca do que as pessoas pensam sobre as características dos 
homens e das mulheres em geral. A pesquisa tem objetivo científico e pretende ajudar a 
conhecer as maneiras de perceber as diferenças entre homens e mulheres em nossa 
sociedade. Gostaríamos de pedir a sua colaboração com essa pesquisa, respondendo a este 
questionário. Caso resolva colaborar, suas respostas serão mantidas no anonimato, pois você 
não precisa identificar-se. A sua participação não é obrigatória e você pode desistir de 
responder ao questionário a qualquer momento, se assim achar necessário. 

 
Muito Obrigado! 

 
 
 
1ª parte) Nas pequenas histórias abaixo são descritas várias situações hipotéticas 
representando algumas das maneiras como as mulheres em geral são tratadas na sociedade. 
Em cada uma das histórias, responda a todas as questões a seguir, marcando o número 
que corresponde à sua opinião ou grau de concordância. Para cada uma das histórias você 
deve dar quatro respostas, usando a seguinte escala: 
 

  1 = nada; 2 = pouco; 3 = médio; 4 = muito; 5 = totalmente. 

 
1) ����������	
�����������������	������������������
��	�
������������������������
�	������������������	
����	�
������������������������ ��	������������������	�����	�	
� �
������	������!"�# $%%�%%�����	
��!"�# &%%�%% ��
- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é comum?           1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é violento?           1 (   )  2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a Consultoria X faz é justo?          1 (   )  2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que a Consultoria X  é merecedora de castigo? 1 (   )  2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
2) ���'�'�����������(���	
�� �)����	�����	�
	�������	���	��(���	
�����	����*�	����	 �+���
���������
*���,��������� ����'�
��
������	���
���������������	� ��*�	����	�����(���	
����
����	��������������   
- O quanto você acha que o comportamento de José é comum?  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de José é violento? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de José é justo? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que José é merecedor de castigo? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
3) ��	�� �� -	���� ���� ������ � -	���� '� �����	�� �	��./
���� ���� ���� ������� ����� ����	�� ��
�	�����,��� ���� 	������01��� �� �
��������� � 2�� 
��� ��	�� �	
��� -	���� �� ���� ���� �� ���
����		��.  
- O quanto você acha que o comportamento de Bruno é comum?   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Bruno é violento? 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Bruno é justo?   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que Bruno é merecedor de castigo?   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
4) �������3��	�����	�������������������	�.�
�
����������		����������	���0���������	����
4  �5����	�����	����������������������3��	��'��������
�
������	.���'������	���'�������
�������'��	����
�.  
- O quanto você acha que o que a empresa W faz é comum?      1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a empresa W faz é violento?      1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o que a empresa W faz é justo?      1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que a empresa W é merecedora de castigo? 1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
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1 = nada; 2 = pouco; 3 = médio; 4 = muito; 5 = totalmente. 
 
5) ��	
���'���6�
��������	�������	
�7	
� �(������������������� ������ ������ �
�	����������
�
�������	�������	 �
- O quanto você acha que o comportamento dos colegas é comum?  1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento dos colegas é violento? 1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento dos colegas é justo?      1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que os colegas são merecedores de castigo? 1 (   )  2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
6) ��	�����
�8��	�
���������	�9�����	��	
������	�����
���0�� �+�.��������������	����:�
�����
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- O quanto você acha que o comportamento do rapaz é comum?     1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento do rapaz é violento?    1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento do rapaz é justo?     1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o rapaz é merecedor de castigo?     1 (   )   2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
7) 2�����3���� ��
������� ��	���
�� �
���� �=��'
��� ����� 
���	���.���������� ����	���
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- O quanto você acha que o comportamento de Ugo é comum? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Ugo é violento? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Ugo é justo? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que Ugo é merecedor de castigo? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
 
8) ���	�� �� �6�
�� ���� ������� �� ������ �������� ��	� 
�
������� �
�����
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� 
- O quanto você acha que o comportamento de Mauro é comum?  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Mauro é violento? 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que o comportamento de Mauro é justo?   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
- O quanto você acha que Mauro é merecedor de castigo?   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
____________________________________________________________________________ 
2ª parte) Em nossa sociedade existem algumas idéias compartilhadas sobre como são os 
homens e como são as mulheres. Abaixo apresentamos algumas dessas idéias e gostaríamos 
que você respondesse o quanto discorda ou concorda com elas, de acordo com a escala 
abaixo. 
____________________________________________________________________________ 

Concordo totalmente ( 5 ) 
Concordo ( 4 ) 

Estou em dúvida ( 3 ) 
Discordo ( 2 ) 

Discordo totalmente ( 1 ) 
____________________________________________________________________________
1) As mulheres trabalham mais do que os homens.         1 2        3       4         5 

2) As mulheres têm menos oportunidades sociais do que os homens.     1 2        3      4   5 

3) Os homens são mais fortes biologicamente que as mulheres              1          2        3      4   5 

4) Os homens têm mais capacidade de liderança que as mulheres     1 2        3      4   5 

5) As mulheres têm mais jeito que os homens para cuidar dos afazeres 
domésticos e dos filhos          1 2        3      4   5 

6) Os homens têm mais chances de progredir na vida profissional 
que as mulheres          1 2        3      4   5 

7) Mesmo quando é uma excelente profissional, a mulher é sempre vista 
como um objeto sexual                        1 2        3      4   5 

8) Os homens são naturalmente mais capazes que as mulheres para assuntos 
que exigem raciocínio lógico                       1 2       3      4   5 

9) As mulheres ganham menos que os homens       1 2       3      4   5 

10) Os homens são menos sensíveis às questões do relacionamento 
amoroso que as mulheres         1 2       3      4   5 

11) As mulheres têm, em geral, mais escolaridade que os homens     1 2       3      4   5 

12) As mulheres são menos objetivas e racionais que os homens     1 2       3      4   5 
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13) Os homens têm salários mais altos que as mulheres                    1 2        3       4         5 

14) Os homens são mais profissionais que as mulheres       1 2        3      4   5 

15) As mulheres são naturalmente menos interessadas em sexo 
do que os homens           1 2        3      4   5 

16) As mulheres são mais desvalorizadas socialmente que os homens      1 2        3      4   5 

17) É natural que os homens gostem mais de ficar “na rua”  
(em bares, festas, farras) que as mulheres        1 2        3      4   5 

18) É da própria natureza feminina ser mais fiel e estável nos relacionamentos 
amorosos do que os homens          1 2        3      4   5 

19) Os homens são mais livres que as mulheres        1 2        3      4   5 

20) As mulheres são mais cobradas pela sociedade que os homens      1 2        3      4   5 

____________________________________________________________________________ 
 
3ª parte) Em seguida, gostaríamos que nos fornecesse as seguintes informações: 
 
Seu Curso: 
____________________________________________________________________________ 
Ano ou Período de início: __________Já concluiu algum curso superior? [ 2 ] Sim[ 1 ] Não 
Idade:  [ ___ ___] Exerce algum tipo de atividade remunerada?  [ 2 ] Sim [ 1 ] Não 
Solteiro [ 1 ]  Casado ou vivendo junto  [ 2 ]      Separado [ 3 ] 
 [ 5 ] Outro:_______________________________ 
 
Profissão do pai: 
________________________________________________________________ 
 
Profissão da Mãe: 
_______________________________________________________________ 
RENDA FAMILIAR [Aproximada]:  R$ _____________________________ 
 
- Qual a sua religião? [ 1 ] Sem Religião [ 2 ] Católica  [ 3 ] Evangélica  

[ 4 ] Espírita  [5  ] Outra____________________________ 

Obs.: Caso tenha religião, indique a freqüência com que você participa do culto dessa religião:  
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 

Nunca Raramente Pouca Média Muita 
 
 
- Você é: Homem  (  1  )   Mulher   (  2  ) 
- O quanto é importante para você ser  ........ (homem ou mulher)........ ? 

Nada 
Importante 

Pouco 
Importante 

Medianamente 
Importante 

Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 
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Anexo 2 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

Titulo: Crenças sociais acerca da diferenças entre homens e mulheres e suas relações 
com a percepção da violência do homem contra a mulher 

Pesquisador responsável: Juliana Barbosa Lins de Almeida 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado Senhor, 

 Venho por meio desta, solicitar-lhe a participação dos alunos desta instituição 
nesta pesquisa, que tem como objetivo analisar o papel das crenças sociais acerca das 
diferenças entre homens e mulheres em relação à percepção social da violência do 
homem contra a mulher. Para a realização desta pesquisa serão necessárias duas visitas 
nesta escola, através da qual a pesquisadora entrará em contato com os estudantes em 
sala de aula. Será aplicado um questionário contendo questões concernentes à 
problemática da pesquisa, assim como um questionário bio-demográfico. A participação 
para responder ao questionário deverá ser de aproximadamente 20 minutos. Informamos 
que essa pesquisa não oferecerá riscos para a saúde dos estudantes. Todos os 
participantes da pesquisa terão seu anonimato preservado. Quando os resultados forem 
apresentados em congresso, as pessoas que participaram não serão identificadas. 
Informamos que a participação é voluntária e que não será prejudicado de forma 
nenhuma caso não queira participar do estudo, sendo também garantido aos 
participantes o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão 
o prejudique. 
 Esperando contar com seu apoio, desde já agrademos a sua participação e a dos 
alunos (as).  
 
Atenciosamente, 
A coordenação da pesquisa.  
 
 
 
 
 
Contato com o pesquisador responsável: 
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Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, E-mail: 
juliana.psocial@gmail.com 
 
AUTORIZAÇÃO 
Após ter sido informado sobre a finalidade da pesquisa “Crenças sociais acerca 
das diferenças entre homens e mulheres e suas relações com a percepção da 
violência do homem contra a mulher”. AUTORIZO a realização da pesquisa:  
 
 
 

__________________________________ 

(Assinatura do diretor da escola ) 

 

_______________________________ 

(Assinatura da Pesquisadora) 

 

Em____ de _____________ de 2006 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 
Esta pesquisa é sobre as crenças sociais e a percepção social da violência do 

homem contra a mulher e está sendo desenvolvida por Juliana Barbosa Lins de 

Almeida, aluna do Programa de Pós Graduação em Psicologia Social da Universidade 

Federal  da Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. Joseli Bastos da Costa.  

 

Os objetivos do estudo são analisar as relações existentes entre as crenças sociais 

nas diferenças entre homens e mulheres e a percepção da violência do homem contra a 

mulher.     

A finalidade deste trabalho é contribuir para um maior entendimento do 

fenômeno da violência contra a mulher, que atinge mulheres do mundo inteiro, de todas 

as idades e classes sociais. Para tanto, estudar as crenças, analisando-as como uma das 

bases que sustentam a violência se faz importante.  

 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado (a) 

a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano.  

 

Assim sendo, solicito sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

 

A Pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

                             ______________________________________ 
                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  
                                          ou Responsável Legal 

 
 

                             ____________________________________ 
                               Assinatura do(a) Pesquisador(a)Responsável 

 
                               ____________________________________ 
                                Assinatura do(a) Pesquisador(a)Participante 
 
 

 
 

  
 

 
 
Email: 
 juliana.psocial@gmail.com 
 
 
 
 

 
 


