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ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O PAPEL DOS  

VALORES E DA DESUMANIZAÇÃO DA MULHER 

Resumo. Esta dissertação objetivou conhecer a relação entre os valores, a desumanização da 

mulher e as atitudes frente à violência contra a mulher. Especificamente, pretendeu-se 

conhecer evidências de validade da Escala de Atitudes frente à Violência Conjugal Contra a 

Mulher (EAVCM) e da Escala de Atitudes frente à Violência Sexual contra a mulher 

(EAVSM), além de verificar se as atitudes variam em função dos valores das vítimas. Dois 

estudos foram conduzidos. No Estudo 1, além da validação das medidas, objetivou-se 

conhecer a relação entre os construtos estudados. Dividiu-se este estudo em duas partes: 

Propriedades psicométricas dos instrumentos e Relação entre os construtos. Para a análise 

exploratória das medidas, participaram 200 pessoas da população geral com idade média de 

24,8 anos (DP = 7,55) que responderam a EAVCM e EAVSM e perguntas 

sociodemográficas. A Análise dos Componentes Principais, sem rotação, constatou uma 

estrutura unifatorial para cada um dos instrumentos, com alfas de 0,76 (EAVCM) e 0,78 

(EAVSM). Posteriormente, a análise confirmatória foi efetuada com uma amostra de 322 

universitários, com idade média de 23 anos (DP = 2,88), demonstrando que a unifatorialidade 

da EAVCM (e.g., GFI = 0,99; RMSEA = 0,01) e da EAVSM (e.g., GFI = 0,84; RMSEA = 

0,11) é aceitável. Em seguida, testou-se a relação entre os construtos Para verificar a relação 

entre as atitudes, os valores e a animalização da mulher, participaram 120 pessoas da 

população geral, com idade média de 24,7 anos (DP = 6,62) que responderam as duas escalas 

de atitudes citadas, o Questionário dos Valores Básicos (QVB), o Teste de Associação 

Implícita (TAI) Humanos-Animais e questões sociodemográficas. Não se observou relação 

entre a animalização da mulher e as atitudes. Com o intuito de verificar a relação entre as 

atitudes, os valores e a objetificação da mulher, contou-se com 95 respondentes, sendo a 

idade média de 23,3 anos (DP = 4,65). Estes responderam aos instrumentos citados e ao TAI 

Humanos-Objetos. Não se constatou associação entre a objetificação da mulher e as atitudes. 

Quantos aos valores, verificou-se que os normativos e de realização estão relacionados às 

atitudes de suporte à violência conjugal e sexual. No Estudo 2, explorou-se a relação entre os 

valores da vítima e as atitudes. Participaram 322 estudantes universitários, com idade média 

de 23,02 anos (DP = 2,88) que após a leitura de cenários de agressão da mulher, 

responderam além das medidas citadas, questões relativas à situação de violência descrita no 

cenário e o Questionário de Agressão. Os resultados demonstraram que quando a mulher 

prioriza valores de realização, ela tende a ser culpabilizada em maior medida pela violência 

do que quando é descrita endossando existência. Adicionalmente, construiu-se um modelo 

explicativo das atitudes tomando-se os valores e o traço agressivo dos respondentes. Confia-

se ter contribuído para a literatura na área fornecendo duas medidas breves de avaliação das 

atitudes frente à violência contra a mulher e ampliando o entendimento sobre esta temática.  

Palavras-chave: Atitudes, violência, mulher, valores, desumanização. 
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ATTITUDES TOWARD VIOLENCE WOMEN: THE ROLE OF THE VALUES AND 

WOMEN DEHUMANIZATION  

Abstract: This work aimed to identify the relationship between values, women 

dehumanization and attitudes toward violence against women. Specifically, it aimed to adapt 

the Attitudes Toward Spousal Violence Scale (ASVS), Attitudes Toward Sexual Violence 

against Women Scale (ASVWS), and to check if attitudes vary according to the values of the 

victims. Two studies were conducted. In Study 1, in addition to the validation of the 

measures, it tested the relationship between the mentioned constructs. This study was divided 

into two parts: psychometric properties of the instruments and the relationship between the 

constructs. Exploratory analysis of the measures was performed with 200 people from the 

general population with a mean age of 24.8 years (SD = 7.55) who responded to ASVS and 

ASVWS and demographic questions. The Principal Components Analysis, without rotation, 

indicated a one factor structure for each instrument, with alphas of 0.76 (ASVS) and 0.78 

(ASVWS). Subsequently, the confirmatory analysis was conducted with a sample of 322 

university students, with a mean age of 23.0 years (SD = 2.88), demonstrating that the one 

factor structure of ASVS (e. g, GFI = 0.99; RMSEA = 0.01) and ASVWS (e. g, GFI = 0.84; 

RMSEA = 0.11) is acceptable. The next step was to teste the relationship between variables 

with two different samples, which differed according to the implicit measure. To investigate 

the relationship between the attitudes, values and women animalization, 120 people 

participated of the general population, with a mean age of 24.7 years (SD = 6.62) who 

answered the two scales of attitudes mentioned, the Basic Values Questionnaire (QVB), the 

Implicit Association Test (IAT) Human-Animals and demographic questions. No relationship 

was observed between the women animalization and attitudes. In order to verify the 

relationship between the attitudes, values and the objectification of women, 95 respondents 

participated with an average age of 23.3 years (SD = 4.65). They answered the mentioned 

instruments and the Human-Objects TAI. There was no association between the 

objectification of women and attitudes. Regarding to values, it was found that the normative 

and promotion are related to support attitudes to domestic and sexual violence. In Study 2, it 

was explored the relationship between the values of the victim and attitudes. 322 college 

students participated, with mean age of 23.02 years (SD = 2.88) than after reading woman 

aggression scenes, responded in addition to the above measures, questions relating to the 

situation of violence described in the scenario and the Aggression Questionnaire. The results 

showed that when the woman prioritizes promotion values, the people tend to blame the 

victim for the violence than when the women were described endorsing existence. 

Additionally, it was constructed an explanatory model of attitudes, taking the values and the 

aggressive trait of respondents. Thus, this dissertation contributed to the literature in the area 

providing two brief measures of assessment of attitudes towards violence against women and 

increasing the understanding on this issue. 

Keywords: Attitudes, violence, women, values, dehumanization. 
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A violência contra a mulher passou a ser percebida como um problema de atenção 

internacional a partir da década de 1980 quando grupos de mulheres se articularam e 

passaram a exigir atenção ao abuso físico, psicológico e econômico sofrido por elas. 

Atualmente, o tema tem sido reconhecido como um problema de saúde pública, considerada 

como uma questão de direitos e ameaça significativa à saúde e bem-estar da mulher (Alhabib, 

Nur, & Jones, 2010). Neste âmbito, a violência contra a mulher enquanto preocupação global 

foi foco de atenção por parte das Nações Unidas na conferência de Viena de 1993 e 

plataforma de Beijing 1995, quando foi exigido que os governos que priorizassem a sua 

eliminação (De Bocanegra, Rostovtseva, Khera, & Godhwanhi, 2010).  

A ocorrência deste tipo de violência de tem sido prevalente. Em torno de 35% das 

mulheres são vítimas de violência ao longo da vida (WHO, 2013). Um levantamento 

desenvolvido por Heise e Garcia-Moreno (2002) tendo como base 48 pesquisas populacionais 

realizadas no mundo, observou que a porcentagem de mulheres que afirmaram já haver 

sofrido algum tipo de violência foi, em média, de 40%. Outras pesquisas revelam que, pelo 

menos uma a cada três mulheres no mundo sofreram algum tipo de violência em uma relação 

íntima em algum ponto de sua vida (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2006). 

No contexto brasileiro não é diferente. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de 230% na 

quantidade de mulheres vítimas de assassinato (Conselho Nacional de Justiça, 2013). Apenas 

no ano de 2010 foram registrados 4.465 homicídios com vítimas do sexo feminino (Conselho 

Nacional de Justiça, 2013).  

Dado, a sua alta prevalência e consequências danosas, estudos têm procurado 

conhecer que fatores podem influenciar a violência contra mulheres. Tem sido proposto que 

esta é um reflexo das atitudes, responsáveis por gerir as relações interpessoais e que 

permeiam todas as esferas sociais (Nayak, Byrne, Martin, & Abraham, 2003; Ferrer-Perez, & 

Bosch-Fiol, 2013). Com isso, destaca-se que tais atitudes desempenham um papel importante 
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em três domínios-chave: (1) na perpetração da violência contra a mulher; (2) nas respostas 

das vítimas frente à vitimização sofrida e; (3) na resposta da comunidade frente à violência 

praticada, o que faz com que as atitudes sejam foco em campanhas preventivas neste campo 

(Flood & Pease, 2009).   

Nesta conjuntura, conhecer as variáveis que se relacionam às atitudes frente à 

violência contra a mulher poderia contribuir para uma compreensão do contexto na qual a 

situação de abuso ocorre. Pesquisas tradicionais têm enfatizado, principalmente, o papel das 

relações de poder entre os gêneros para o entendimento das atitudes. Tais relações 

embasariam as diferenças entre homens e mulheres, conferindo a mulher um papel de 

inferioridade em relação ao homem (Kronbauer & Meneghel, 2005). Neste sentido, o modo 

como a mulher é percebida e o status reservado a ela no meio social poderiam implicar no 

julgamento de outros a respeito da violência direcionada a mesma.  

 Partindo deste pressuposto, pesquisas recentes têm estudado as atitudes frente à 

violência contra a mulher por meio de um tipo de preconceito extremo. Este seria nomeado 

desumanização, o processo pelo qual há a percepção de uma pessoa ou um grupo como 

inferior e com isso, desprovidos de atributos humanos, configurando-se como um mecanismo 

que subjaz a agressão e violência, uma vez que este faz com que uma vítima seja percebida 

como menos moralmente digna (Heflick, Goldenberg, Cooper, & Puvia, 2011; Rudman & 

Mescher, 2012). A este respeito é argumentado que as pessoas podem ser percebidas como 

“sub-humanas" ou porque não são totalmente desenvolvidas ou porque possuem prioridades 

de uma máquina ou objeto e as mulheres, pelo próprio status ocupado por elas, são 

susceptíveis a sofrer com esta forma extrema de preconceito (Haslam, 2006).  

Pode-se acrescentar que os grupos socioculturais que se diferenciam na incidência 

de violência também diferem em valores básicos, o que se estenderia a aceitação ou não da 

violência contra a mulher (Nayak et al., 2003). Neste sentido, seria pertinente considerar os 
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valores humanos para a compreensão do modo que as pessoas se posicionam frente este tipo 

de violência, na medida em que se configuram como princípios-guias para os seres humanos 

e influenciam os comportamentos e atitudes, além de se apresentarem como elementos 

cruciais dentro de uma cultura (Rokeach, 1973; Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008).  

Em virtude dos argumentos apresentados, pressupõe-se que as prioridades 

valorativas dos indivíduos e o nível em que se desumaniza a mulher seriam componentes que 

estariam relacionados ao endosso da violência em um determinado contexto sociocultural.  

Nesta conjuntura, a presente dissertação possui como objetivo geral conhecer em que medida 

os valores humanos e a desumanização da mulher se relacionam as atitudes frente à violência 

praticada contra a mesma.  

Em termos estruturais, o presente trabalho foi organizado em duas partes, uma parte 

teórica e uma empírica. A primeira parte se divide em três capítulos. No primeiro capítulo 

será apresentado o conceito de violência contra a mulher, suas implicações e causas, para, em 

seguida, se adentrar nas atitudes frente a este fenômeno, evidenciado a importância do estudo 

deste construto no contexto de violência. No Capítulo 2, será conceituada a desumanização, 

apresentando-se as principais teorias na área e o modelo teórico utilizado neste estudo, bem 

como pesquisas atuais que visam compreender este fenômeno tendo a mulher como foco. No 

último capítulo, serão conceituados os valores humanos, elencando-se as principais 

contribuições teóricas na área, porém enfocando-se a teoria funcionalista, a qual embasará 

este trabalho.  

Por sua vez, a segunda parte se dividirá em três capítulos. Nos dois primeiros 

capítulos serão apresentados os estudos empíricos conduzidos para se atingir os objetivos 

aqui propostos. O primeiro Estudo, além de validar duas medidas de avaliação das atitudes 

frente à violência contra a mulher, também verifica a relação entre as atitudes, os valores e a 

desumanização. O segundo foca nas prioridades valorativas das vítimas enquanto variáveis 
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que podem influenciar as atitudes, além de testar um modelo explicativo das atitudes, 

considerando os valores e o traço agressivo. Por fim, no Capítulo 6 será realizada a discussão 

dos resultados obtidos, procurando relacioná-los aos achados prévios e compreendê-los a luz 

da teoria que fundamentou esta dissertação.   
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CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O PAPEL DAS ATITUDES 
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Este capítulo objetiva compreender as atitudes frente à violência contra a mulher. 

Antes de se considerar as atitudes propriamente ditas, são apresentadas a definição de 

violência contra a mulher, sua tipologia, consequências e principais teorias que visam 

explicá-la. Em seguida, serão abordadas as atitudes, considerando sua definição, os principais 

fatores que influenciam as atitudes de suporte à violência contra a mulher, e por fim, sua 

mensuração, com foco direcionado para os instrumentos utilizados na presente pesquisa.  

1.1 Introdução 

 

A violência acompanha a história da humanidade. Não se sabe de um período onde a 

mesma não tenha ocorrido, fazendo parte da existência humana, independente da cultura ou 

dos esforços coletivos para minimizá-la (Hirsch & Perry, 1973; Mider, 2013). Conceituar a 

violência não se trata de uma tarefa fácil, pois embora ela possa ser universal, as formas em 

que é definida, identificada e manifesta não o são (Frías & Angel, 2012; Watts & 

Zimmerman, 2002). O registro etnográfico mostra que o conceito de violência parece ser 

extremamente instável, característica crucial para o seu entendimento, variando em função de 

fatores históricos e culturais (Das, 2008). Com isso, atos vistos como graves condutas de 

abuso físico ou psicológico em uma determinada época ou cultura podem ser vistos como 

menos graves ou de nenhum significado social em outras, ou pelo menos não se trata de uma 

questão de interesse público (Heise & Garcia-Moreno, 2002; Krahé, Bieneck, & Moller, 

2005).  

Etimologicamente, violência deriva do latim “vis” que significa força, vigor ou 

potência e “latus”, particípio passado do verbo “ferus”, que é o mesmo que aplicar, 

implicando em dizer que violência significa despender força a algo ou alguém (Caprioara & 

Caprioara, 2013). Deste modo, considera-se que um ato violento envolve três componentes 

fundamentais: a ameaça ou aplicação da força física intensa de maneira deliberada com o 

intuito de causar efeito sobre o receptor (Calleja, 2000; Coady, 1986). No entanto, este 
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conceito parece incompleto, uma vez que a mesmo reduziria a violência ao uso da força física 

(Buffachi, 2005).  

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, WHO, 2010) aponta 

que a terminologia “violência” que parece resumir as anteriores. Segundo esta organização, a 

violência seria o uso intencional de força física ou poder, de maneira real ou em forma de 

ameaça, em relação a si mesmo, a outra pessoa ou a um grupo ou comunidade, que resulte ou 

tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou 

privação. Dito de outra forma, a violência pode ser compreendida como um ataque ou abuso 

enérgico às pessoas por meios físicos e/ou psicológicos. 

Esta percepção também é observada por autores que procuram diferenciar as 

terminologias “violência” e “agressão”. Com frequência, estas conceituações são confundidas 

e, por vezes, utilizadas como sinônimos. Contudo, tratam-se de fenômenos diferentes 

(Anderson & Bushman, 2002). Estes construtos se diferenciam em função do grau dos danos 

causados (Loeber & Stouthamer – Loeber ,1998), enquanto a agressão seria atos que infligem 

algum dano corporal ou psicológico de menor gravidade, a violência seria um subtipo de 

agressão caracterizada por formas extremas de agressão física que levam a danos mais sérios 

(Krahé, 2001). Deste modo, toda violência seria uma forma de agressão, porém possuiria 

como consequência danos extremos (Anderson & Bushman, 2002). Neste âmbito, a violência 

seria um subtipo de agressão se referindo à aplicação de uma intensa força a uma pessoa ou 

propriedade com o intuito de destruir, punir ou controlar (Geen, 1995). Isto posto, dado que a 

violência praticada contra uma mulher revela um artifício de controle e dominação utilizado 

pelo homem, parece mais plausível adotar o termo “violência contra a mulher” para se referir 

aos atos de abuso direcionados à mulher (Wallach, Weingram, & Avitan, 2010). 

A propósito, a despeito da instabilidade que permeia a definição deste tipo de 

violência, no presente trabalho, o termo “violência contra a mulher” será entendido como 
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uma infinidade de abusos dirigidos às mulheres ao longo da vida, não incluindo apenas um 

ato singular, mas perpassando por um conjunto de comportamentos abusivos tanto física 

quanto psicologicamente, que possam violar o corpo de uma mulher ou mesmo o seu senso 

de autoconfiança e autoestima, independentemente de sua raça, cor, etnia ou país (Campbell, 

2002; Jordan, Nietzel, Walker, & Logan, 2004; WHO, 2010). Não obstante, nem sempre é 

possível identificar a violência contra a mulher, pois a sua caracterização, assim como as 

manifestações deste fenômeno, variam em função de aspectos históricos e culturais (Frías & 

Angel, 2012). Neste trabalho, será considerada a violência embasada no gênero, aquela que 

geralmente é praticada por um homem quando este se encontra em uma posição de poder 

mais favorável que a mulher, ocorrendo de maneira pública ou privada (Walker, 1989).  

Por meio da definição apresentada previamente, verifica-se que a violência contra a 

mulher não se processa de maneira singular, mas abrange distintos atos de abuso. De maneira 

geral, tem se observado com maior frequência que este tipo de violência se manifesta de três 

maneiras distintas: 1) violência física: definida como todo comportamento fisicamente 

agressivo, variando entre moderado (e.g., tapas, puxões e empurrões) e severo (e.g., chute, 

soco, perfurações e uso de armas de fogo) (Ercan, 2009; Jordan, Campbell, & Follingstand, 

2010); 2) violência psicológica: esta pode ser difícil de definir, pois varia entre culturas; 

porém, de modo geral, tem sido atribuída como atos restritivos à mulher, proibindo-a de ver a 

família e amigos, restrições econômicas, violência ou ameaça contra objetos queridos e outras 

formas de controle (Jordan et al., 2010; Krantz & Garcia-Moreno, 2005) e; 3) violência 

sexual: descrita também por termos como “estupro” e “agressão sexual”, referindo-se a 

tentativa ou ato de penetração cometido com grau de força física ou ameaça de força sem o 

consentimento da vítima, possuindo implicações legais (Berger, Searles, & Neuman, 1988; 

Koss & Achilles, 2008).  
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Pesquisadores têm dado atenção especial ao estudo da violência física e sexual em 

detrimento da psicológica, como pode ser evidenciado por meio da quantidade de trabalhos 

enfocando as duas primeiras (Antai, 2011; Chu, Goodwin, & D'Angelo, 2010; Tumwesigye, 

Kyomuhendo, Greenfield, & Wanyenze, 2012). De fato, estudos demonstram uma maior 

prevalência da violência física, seguida pela sexual e psicológica, revelando que 30% das 

mulheres no mundo inteiro tendem a serem vítimas de violência física e sexual (Devries et 

al., 2011). Nos Estados Unidos, de uma amostra de 8000 mulheres com idades entre 18 e 65 

anos, 29,7% haviam sofrido algum tipo de violência, 17,6% relataram ter sofrido violência 

física ou sexual, e 12,1% afirmaram ter sofrido violência psicológica (Tjaden & Thoennes, 

2000). Contudo, há que se ponderar na análise destes dados, frente à dificuldade em se 

denunciar a violência psicológica, assim como sua mensuração, o que poderia levar a 

confundir a ausência de denúncia como ausência de violência.  

No Brasil, este quadro se apresenta distinto, sendo observado que o tipo de violência 

mais prevalente é a psicológica. Por exemplo, em estudo realizado por Schraiber et al. (2007), 

contando com a participação de mulheres do Sudeste (N = 940) e Nordeste (N = 1.188) do 

país, indicou que na primeira região, 41,8% das mulheres afirmaram ter sofrido violência 

psicológica, 17,2% sofreram violência física e 10,1% violência sexual; enquanto que na 

região nordeste, a violência psicológica foi vivenciada por 48,9% das participantes, 33,7% 

sofreram violência física e 14,3% afirmaram ter sofrido violência sexual. Pode ser que a 

maior prevalência da violência psicológica se explique em função do instrumento utilizado na 

pesquisa, neste caso a entrevista, que dificultaria o relato de violência física e sexual, uma vez 

que estas duas formas poderiam estar associadas à maior vergonha e culpa por parte das 

vítimas (Eagly, Rose, Riger, & McHugh, 2012; Krantz & Garcia-Moreno, 2005). 

É importante destacar que, seja em sua forma física, sexual ou psicológica, a violência 

praticada pelo parceiro íntimo têm sido uma das mais prevalentes (Reisenhofer & Taft, 
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2013). Estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de mulheres são violentadas pelo parceiro 

anualmente nos EUA (Cronholm, Fogarty, Ambuel, & Harrison, 2011).  Entende-se por 

violência praticada pelo parceiro íntimo aquela desempenhada por alguém que se encontra 

em um relacionamento social privado com outro indivíduo, como cônjuge, parceiro sexual ou 

de namoro, ou até mesmo por um ex-parceiro íntimo (Jewkes, 2002; Sprague et al., 2014). 

A nível mundial, este quadro pode ser esclarecido por meio do estudo realizado por 

Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise e Watts (2006), visando estimar a ocorrência da 

violência contra a mulher, contando com uma amostra de 24.097 mulheres de dez países. Os 

autores verificaram que a prevalência se encontra em torno de 43%. O estudo demonstrou 

que as mulheres estavam mais propensas a sofrer violência por parte de seus parceiros 

íntimos do que por outras pessoas, na medida em que a violência física e sexual praticada 

pelo parceiro se encontra em torno de 24%. Recentemente, a OMS (WHO, 2013) observou 

que por volta de 30% das mulheres que se encontram em um relacionamento íntimo 

vivenciam violência física e sexual. No Brasil, em torno de 70% dos incidentes de violência 

ocorrem no lar, sendo que cerca de 40% destes são praticados pelo próprio cônjuge quando as 

vítimas possuem idade entre 20-29 anos; entre as mulheres com idade de 30-39 anos, o 

número chega a quase 50% (Waiselfisz, 2012). 

Como observado, a violência contra a mulher envolve uma série de atos de abuso, 

ocorrendo com frequência dentro do próprio lar, sendo os agressores, em sua maioria, pessoas 

próximas a vítima, a exemplo do parceiro íntimo. Independentemente de como, onde ou em 

que circunstâncias ocorra, a violência traz uma série de implicações negativas para a vítima, 

incluindo problemas de ordem física e psicológica. As consequências não se reduzem à 

vítima, mas alcançam todo o entorno social, como os gastos de recursos públicos com o 

problema (Vives-Cases, Ruiz-Cantero, Escribá-Aguir, & Miralles, 2011). Estas questões 

merecem destaque e serão melhor abordadas no tópico a seguir.  
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1.2 Consequências da violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher figura como um importante fator de risco para 

problemas de saúde das vítimas, com consequências físicas e mentais de longo prazo, mesmo 

depois que a situação de abuso se encerra (Krantz & Garcia-Moreno, 2005; Nayak et al., 

2003). Neste sentido, além de causar consequências físicas negativas como lesões, 

queimaduras e ferimentos, a violência aumenta o risco de problemas de saúde como dores 

crônicas, doenças sexualmente transmissíveis, incapacidades físicas, uso de drogas, abuso de 

álcool e suicídio (Devries et al., 2011; Garcia-Moreno & Watts, 2011). Em consonância com 

o exposto, em estudo desenvolvido pela OMS (WHO, 2013) nos cinco continentes, foram 

estimadas as consequências da violência para saúde da mulher, identificando danos à saúde 

física e reprodutiva. Constatou-se que mulheres vítimas de violência estão mais vulneráveis a 

contrair HIV, ao abuso de álcool, assim como sofrer aborto e ter um filho prematuro.  

As consequências da violência não se resumem à esfera física, mas afetam também a 

saúde psicológica de suas vítimas, pois é observada, com frequência, a busca por serviços de 

saúde pelas mulheres com sintomas de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático 

(Augengraun, Wilson, & Allister, 2001; Beydoun, Beydoun, Kaufman, Lo, & Zonderman, 

2012). Estes dados foram corroborados pelo estudo desenvolvido por Peltzer, Pengpid, 

McFarlane e Banyini (2013), visando avaliar a relação entre depressão, estresse pós-

traumático e violência contra mulher com uma amostra de 268 mulheres sul-africanas vítimas 

de violência. Os resultados demonstraram que 51,9% reportaram um nível severo de estresse 

pós-traumático e 66,4% sofreram de sintomas graves de depressão. A violência física e 

sexual se mostraram associadas com o estresse pós-traumático e a violência psicológica se 

correlacionou moderadamente com a depressão. Já no contexto brasileiro, a relação da 

depressão, ansiedade e violência doméstica foram estudadas com uma amostra de 100 
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mulheres, revelando que 72% apresentaram quadro sugestivo de depressão clínica e 78% 

manifestaram sintomatologia de ansiedade (Adeodato, Carvalho, Siqueira, & Souza, 2005).  

Além dos efeitos já citados na saúde física e mental da mulher, acrescenta-se os 

efeitos secundários da violência, ou seja, seus efeitos indiretos, que seriam seus altos custos. 

Neste âmbito, verifica-se que as mulheres que sofrem algum tipo de abuso fazem mais que o 

dobro de consultas médicas, utilizando até oito vezes mais os serviços de saúde mental que 

aquelas que não sofrem abuso, além do aumento da taxa de hospitalização (Arias & Corso, 

2005; Devries et al., 2013; Varcoe et al., 2011; Wisner, Gilmer, Saltzman, & Zink 1999). 

Bonomi et al. (2009) desenvolveram um estudo nos EUA com o intuito de estimar a 

utilização dos serviços de saúde e os custos associados com a violência sofrida pela mulher. 

Os autores observaram que a utilização dos serviços de saúde foi muito maior pelas mulheres 

que já sofreram algum tipo de violência do que aquelas que nunca foram agredidas. Assim, o 

abuso físico da mulher se associou a maior utilização de hospitais, cuidados primários, 

serviços especiais e farmácia. Em termos percentuais, os autores estimaram que mulheres 

vítimas de violência fizeram uso desses serviços 42% a mais que mulheres que nunca foram 

abusadas.  

Por meio dos estudos apresentados, constata-se a gravidade da violência contra a 

mulher, tomando-se por base as suas consequências danosas tanto à saúde física quanto 

mental da vítima. Quanto aos recursos desprendidos, envolvem desde gastos com a saúde até 

despesas com estratégias para a prevenção deste fenômeno, gerando altos custos para todo o 

entorno social. Frente a estes aspectos, com o intuito de oferecer uma compreensão mais 

aprofundada dos fatores que podem estar contribuindo para a ocorrência e manutenção da 

violência contra a mulher, alguns estudos têm sido levados a cabo (e.g., Conroy, 2013; 

Melton & Sillito, 2012; Sprague et al., 2014). Antes de se apresentar propriamente as 
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pesquisas mais recentes na área, serão apresentadas as principais abordagens de estudo deste 

fenômeno.  

1.3 Principais abordagens de estudo da violência contra a mulher 

 

As primeiras teorias psicológicas sobre o abuso sofrido pela mulher focavam, 

primordialmente, em supostas deficiências ou alterações psicológicas possuídas pelas 

mulheres como desencadeantes das situações (Gayford, 1975). Contudo, como estas questões 

não eram capazes de dar conta da complexidade da problemática, muitas outras perspectivas 

se desenvolveram com o intuito de explicar o fenômeno. Dentre as principais, se destacam a 

perspectiva psiquiátrica, a perspectiva evolutiva e a perspectiva feminista. As duas primeiras 

se concentram principalmente nos agressores, enquanto que a segunda procura trazer uma 

visão mais sociocultural da violência.  

A perspectiva psiquiátrica atribui a violência a fatores psicológicos dos agressores, 

identificando baixa autoestima, sentimentos de impotência, transtorno de personalidade 

antissocial e a exposição à violência na infância, como características que predispõem o 

comportamento agressivo (Krahé, 2001). Deste ponto de vista, a violência seria uma resposta 

masculina a algum abuso sofrido na infância, tendo a mãe ou alguma outra mulher da família 

como agressora. Desta maneira, Check (1988) argumenta que a hostilidade contra a mulher 

possui esta especificidade que a diferencia da personalidade agressiva geral. Neste sentido, 

existem duas proposições principais desta perspectiva: (1) a hostilidade do homem é causada 

por um abuso prévio desempenhado por uma mulher; e (2) a hostilidade contra a mulher é um 

construto separado da personalidade agressiva geral.   

Em outra via, a perspectiva evolutiva argumenta que a violência contra a mulher 

seria resultado da seleção natural, de modo que a agressão seria uma maneira de resolver 

alguns problemas adaptativos (Buss & Shackelford, 1997). Destarte, a violência conjugal 

seria um mecanismo utilizado para atuar diante de possíveis problemas como a infidelidade 



31 

 

da parceira, perda da companheira para um potencial rival ou mesmo, evitar a alocação de 

recursos a uma prole ilegítima (Buss & Duntley, 2011). Partindo desta visão, a agressão 

contra a mulher seria uma estratégia adaptativa utilizada por homens. Assim como a anterior, 

esta perspectiva se centra no agressor e dá pouca importância para questões de cunho 

sociocultural, o que veio a ser abordado com o advento da psicologia feminista.  

A perspectiva feminista, por outro lado, traz uma análise mais ampla da violência 

contra a mulher, possuindo como foco de análise as desigualdades políticas e de gênero 

(Walker, 1989). Tais desigualdades podem ser descritas como a discriminação em 

oportunidades e responsabilidades, assim como em acesso e controle de recursos que se 

enraízam na noção socioculturalmente compartilhada de que a masculinidade é superior à 

feminilidade (Eagly et al., 2012; Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Cabe destacar que segundo 

esta perspectiva, a violência contra a mulher não se trata apenas de uma manifestação da 

desigualdade entre gêneros, mas vai além, configurando-se como instrumento de manutenção 

desta última, sendo utilizada então, como mecanismo de subordinação da mulher (Watts & 

Zimmerman, 2002).  

A abordagem de análise feminista tornou-se aparente ao final dos anos 1960, 

momento em que o movimento feminista passou a considerar, no estudo da violência contra a 

mulher o papel da socialização e suas relações com o gênero para o comportamento de 

homens e mulheres, o que anteriormente era percebido como fruto de fontes inatas e 

biologicamente determinado (DeKeseredy & Schwartz, 2011; Maccoby & Jacklin, 1974). 

Neste contexto, a análise feminista se concentra em estudar como as ideias tradicionais sobre 

o casamento, os papéis familiares e de gênero apoiam o patriarcado, a dominação e o abuso 

praticado por homens (Dobash & Dobash, 1979; Martinez, 2011). Deste modo, a violência, 

segundo esta perspectiva, se configura como um instrumento de poder e coerção que os 
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homens utilizam, sobretudo em sociedades patriarcais, para controlar a mulher (Wallach et 

al., 2010).  

Em resumo, a teorização feminista propôs o reconhecimento das fontes de poder e 

opressão que afetam de maneira diferenciada a vida das mulheres, ampliando a compreensão 

do contexto em que ocorre a violência (Dobash & Dobash, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974). 

Esta perspectiva entende que as crenças e valores que permeiam a masculinidade, 

feminilidade, a família e a violência dentro da cultura estão intimamente relacionadas ao 

problema da violência contra a mulher (O'Neill, 1998).  

Uma análise mais ampla deste tipo de violência é proposta por Malamuth (1984). 

Este autor afirma que para se compreender as causas da violência contra a mulher, faz-se 

necessário considerar a interação entre fatores de três ordens: culturais, que afetam membros 

de uma sociedade em geral; psicológicos, de cunho mais individual, que permitem o 

mapeamento dos indivíduos que estão mais predispostos a cometer tais atos e situacionais, 

que podem precipitar ou evitar a manifestação de comportamentos violentos. Em outras 

palavras, compreender as causas da violência praticada contra a mulher requer investigações 

em distintos contextos sociais, atentando-se para as normas de gênero, fatores de risco como 

o status social da mulher, o nível socioeconômico, além de características pessoais femininas 

e masculinas (e.g., Kiss, et al., 2012; Lamichhane, Puri, Tamang, & Dulal, 2011; Yount, 

Halim, Schuler, & Head, 2013).  

Com isso, algumas pesquisas têm sido levadas a cabo com o intuito de compreender 

os fatores socioculturais, demográficos e pessoais associados à incidência da violência contra 

a mulher, uma vez que o mapeamento destes fatores fornece uma compreensão mais apurada 

do contexto no qual o fenômeno ocorre. Tendo em conta este argumento, a seguir serão 

apresentados alguns estudos desta natureza.  
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1.4 Correlatos da violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher se associa com alguns fatores sociodemográficos. 

Dentre os principais, pode-se citar a idade do agressor e da vítima, classe socioeconômica, 

etnia e nível de escolaridade (Chen & Ullman, 2010; VanderEnde, Yount, Dynes, & Sibley, 

2012). Com isso, o risco de sofrer violência é maior entre mulheres jovens, com educação 

primária e que pertencem a uma família pobre (Sambisa, Angeles, Lance, Naved, & 

Thornton, 2011). No Brasil, os fatores de risco são, principalmente, a classe social e a cor, 

especificamente, mulheres que são de uma classe econômica menos favorecida e de raça 

negra estão mais propensas a sofrer com a violência (Lucena, Silva, Silva, & Bezerra, 2012).  

Um levantamento sobre os fatores sociodemográficos associados à violência contra a 

mulher foi desenvolvido por Yodanis (2004). Este autor utilizou uma amostra de 27 países da 

Europa e América do Norte, combinando estatísticas obtidas pelas Nações Unidas e 

Levantamento Internacional de Vítimas de Crime. Os resultados foram semelhantes ao que já 

vem sendo apontado na literatura, demonstrando que o nível ocupacional e educacional das 

mulheres está relacionado à violência sofrida, de modo que a violência é maior nos países 

onde o status ocupacional e educacional da mulher é baixo.  

Quanto a violência praticada pelo parceiro íntimo, Abramsky et al. (2011) 

observaram que os principais fatores de risco são o uso de álcool, atitudes de aceitação da 

violência contra mulher, experiência de abuso na infância, baixo nível de escolaridade, assim 

como um casamento tradicional. Estes dados indicam que mulheres cujos parceiros fazem 

uso de álcool e possuem atitudes positivas em relação à violência possuem maior 

probabilidade de ser agredidas, assim como aquelas que possuem um casamento tradicional e 

baixo nível de escolaridade.  

Outro fator de destaque é a independência financeira da mulher, o qual vem se 

configurando como um fator de proteção (Rao, 1997; Schuler, Hashemi, Riley, & Akhter, 
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1996). Contudo, em alguns casos, este pode se apresentar como um fator de risco, pois 

quando a mulher se encontra trabalhando e o seu cônjuge não, a independência da mulher 

pode se configurar como uma situação de risco gerada pela desigualdade entre os parceiros 

(Jewkes, Penn-Kekana, & Levin, 2002). Na verdade, não importa o sentido desta 

desigualdade financeira, seja a favor da mulher ou não, ela pode levar a maiores níveis de 

violência pelo companheiro (Jewkes, 2002).  

Em situações nas quais os homens possuem baixo poder econômico, a violência 

praticada contra a mulher torna-se uma norma social, onde o homem se utiliza do abuso como 

uma forma de controle por não poder apoiá-la economicamente (Jewkes, 2002).  Neste 

contexto, a violência não se trata apenas de um meio de domínio, mas também se assenta na 

vulnerabilidade masculina decorrentes de expectativas sociais da masculinidade, como 

manter economicamente o lar, que não são atingíveis por conta da pobreza (Burgois, 1996). 

Neste âmbito, a expressão de poder, negada pelo baixo status econômico, é realizada por 

meio da violência.  

Outros fatores atrelados à violência praticada contra a mulher são os conflitos no 

relacionamento, como discussões, que levam a expressão da raiva e insatisfação através da 

agressão física pelo parceiro, ou mesmo quando as mulheres ameaçam terminar o 

relacionamento, o que pode ser motivo de violência e perseguição após a separação 

(Orneisten & Rickne, 2013). Em uma investigação acerca da influência do ciúme na 

manifestação da violência, Shackelford, Goetz, Buss, Euler, e Hoier (2005) desenvolveram 

um estudo no qual observaram a relação entre as estratégias de retenção do parceiro e a 

violência. Os autores verificaram que apenas a manipulação emocional da parceira relatada 

por homens foi capaz de predizer a violência praticada contra a mesma. Em estudo adicional, 

observaram que quando perguntado a mulheres, a violência se relacionou com guarda direta e 

sinais públicos de possessão por parte do parceiro.  



35 

 

Neste sentido, observa-se que analisar a violência contra a mulher requer uma 

concepção desta como instrumento de poder, decorrente das desigualdades de gênero, classe 

social, raça/etnia, geração, características do relacionamento e atitudes. Com isso, 

investigações centradas unicamente nas vítimas ou agressores não bastam, uma vez que estão 

implicados fatores relativos ao modo como a sociedade em geral se posiciona em relação ao 

fenômeno. Assim, pesquisadores têm se interessado por conhecer também as atitudes frente a 

este tipo de violência, pois o modo como as pessoas percebem tais atos terá implicações sobre 

a maneira como irão se posicionar frente aos mesmos (Nayak et al., 2003; Wallach et al., 

2010). Deste modo, a seguir serão tratadas as atitudes frente à violência contra a mulher, 

destacando os principais estudos na área. Contudo, com o intuito de fornecer uma melhor 

compreensão do que venham a ser atitudes, será apresentada brevemente, de início, a 

definição de atitudes para em seguida, se destacará propriamente as atitudes frente à violência 

contra a mulher.   

1.5 Atitudes  

 

As atitudes se configuram como um dos construtos mais antigos e estudados em 

Psicologia Social, chegando ao ponto desta disciplina ser considerada como o estudo 

científico das atitudes (Thomas & Znaniecki, 1918). Dada sua relevância, na primeira edição 

do Handbook of Social Psychology, Allport (1935) apontou o conceito de atitudes como o 

mais distintivo e indispensável para a Psicologia Social contemporânea. De fato, as atitudes 

continuam sendo o foco da teoria e da pesquisa em ciências do comportamento, como 

evidenciado por busca realizada no IndexPsi com o marcador “atitudes” revelando 4551 

referências em revistas científicas na área de Psicologia e Saúde. Por sua centralidade, seria 

esperado que existisse relativa consistência entre a definição das atitudes. Todavia, não há um 

consenso entre as diversas definições apresentadas (Maio & Haddock, 2010).  
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De maneira pioneira, Allport (1935) conceituou atitudes como um estado mental de 

prontidão que se organiza por meio da experiência e exerce uma influência dinâmica e direta 

na resposta individual a objetos e situações relacionadas. Desde esta conceituação, outras 

definições foram cunhadas focando, principalmente, no papel das atitudes como uma 

predisposição avaliativa. Por exemplo, Eagly e Chaiken (1993) definem as atitudes como 

uma tendência psicológica que se expressa por uma avaliação particular de uma entidade ou 

objeto por meio de uma medida de favor ou desfavor.  

Por sua vez, Fazio (1995) enfatiza, além do componente avaliativo, aspectos 

cognitivos na definição das atitudes, na medida em que a define como uma associação na 

memória entre um objeto dado e uma avaliação sumária do mesmo, de modo que a presença 

de um objeto atitudinal automaticamente ativaria uma avaliação presente na memória. Outros 

autores, a exemplo de Smith, Bruner e White (1956), Triandis (1971) e Thurstone (1931) 

consideram acrescem um componente afetivo em suas definições, considerando um 

sentimento positivo ou negativo em direção a um objeto, o que predispõe as condutas 

direcionadas a este último.  

A despeito das diversas definições apresentadas, a noção de que uma atitude 

expressa um julgamento avaliativo a respeito de um objeto determinado parecer unânime. 

Neste sentido, conclui-se que as atitudes referem-se a uma avaliação global de um objeto, o 

que se embasa em informações cognitivas, afetivas e comportamentais (Maio & Haddock, 

2010). Em relação ao objeto atitudinal, este pode ser qualquer coisa que alguém possa levar 

em conta, compreendendo tanto o concreto quanto o abstrato, incluindo coisas, pessoas, 

grupos e ideias (Bohner & Dickel, 2011). Com isso, as atitudes vêm sendo aplicadas no 

estudo das relações intergrupais (Vezzali, Stathi & Giovannini, 2012), uso de álcool (Soares, 

Vargas, & Formigoni, 2013), conservação de água (Willis, Stewart, Panuwatwanich, 

Williams, & Hollingsworth, 2011) e agressão (Henry, Farrell, Schoeny, Tolan, & Dymnicki, 
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2011), dentre outros. O interesse pelas atitudes também se estende à violência contra a 

mulher, o que será explorado no tópico seguinte. 

 

1.6 Atitudes frente à violência contra a mulher 

 

Diversos trabalhos sobre a violência contra a mulher têm dado ênfase às atitudes 

(e.g., Gracia, García, & Lila, 2014; Hald, Malamuth, & Yuen, 2010; Speizer, 2010). Este 

enfoque pode ser explicado em função do papel deste construto como importante preditor do 

comportamento (Fazio & Olson, 2014). Com isso, as atitudes desempenham uma função 

importante na formação do ambiente social em que as vítimas se inserem, podendo contribuir 

tanto para o perdão quanto perpetuar os atos violentos ou, ainda, para reduzir os níveis de 

violência contra as mulheres (Gracia & Herrero, 2007).   

A propósito, crenças e atitudes tolerantes à violência praticada contra a mulher 

constituem-se como um de seus mais importantes fatores de risco (Ferrer-Perez & Bosch-

Fiol, 2011). Por exemplo, um ambiente social que, de certa forma, aceita ou suporta os atos 

de violência contra a mulher contribui, em alguma medida, para criar um clima de tolerância, 

o que pode implicar na reincidência dos comportamentos de abuso, contribuindo para que a 

mulher não denuncie a agressão sofrida (Fagan, 1990; Gracia, 2004; Gracia & Herrero, 

2006). Tais atitudes envolvem respostas afetivas positivas frente a atos de violência e 

agressão, cognições avaliativas suportando estes atos e predisposições comportamentais ou 

atrações em direção a tais atos agressivos (Hald et al., 2010). 

De maneira geral, existem três implicações principais subjacentes às atitudes 

elencadas, a saber: 1) As atitudes possuem um papel fundamental e uma relação causal com a 

ocorrência da violência. Especificamente, há uma relação consistente entre a adesão ao 

sexismo, patriarcado, atitudes de hostilidade contra a mulher e a violência (Heise, 1998; 

O’Neil & Harway, 1997); 2) A resposta das mulheres à vitimização sofrida (culpar-se pela 
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agressão, reportar à polícia e reações psicológicas e emocionais) depende de suas atitudes e 

das atitudes das pessoas ao seu redor  quanto à violência  (Flood & Pease, 2009) e; 3) As 

atitudes possuem uma relação com as respostas formais e informais adotadas pela família, 

profissionais, amigos e da sociedade como um todo em relação à violência contra a mulher 

(Ferrer-Perez  & Bosch-Fiol, 2011). Neste sentido, atitudes de aceitação colaborariam tanto 

para encorajar a agressão contra a mulher, quanto para justificá-la.  

Assim, as atitudes frente à violência contra a mulher produzem implicações na 

experiência da violência tanto a nível individual quanto societal (Ercan, 2009). No que se 

refere ao primeiro nível, pode-se afirmar que existe uma relação preditiva entre as atitudes do 

agressor e a violência que ele praticada. De fato, a literatura tem reportado uma relação entre 

as atitudes e a prática da violência contra a mulher (Wallach, Weingram, & Avitan, 2010; 

Yount, Halim, Hynes, & Hillman, 2011; Zhu & Dalal, 2010). A nível societal, a justificação, 

normalização e aceitação do abuso impedem as vítimas, familiares e a comunidade de 

procurar ajuda e fazer denúncia da violência sofrida.  

Lottes (1991) descreve algumas das justificativas mais comuns para a violência 

sexual que podem se estender à violência como um todo. As principais seriam: as mulheres 

gostam de ser violentadas; as mesmas são as responsáveis por se prevenir contra a violência; 

a violência sexual ocorre apenas com certos tipos de mulher; a mulher se torna menos 

atraente após sofrer violência sexual; as mulheres, com frequência, denunciam falsamente ter 

sofrido violência sexual; e a violência se justifica em alguns casos.   

 Uthman, Lawoko e Moradi (2009) por meio de uma metanálise tomando como base 

estudos realizados em 17 países da África avaliaram as atitudes em relação à violência. Os 

achados demonstraram que a violência praticada pelo parceiro íntimo era amplamente aceita 

em determinadas circunstâncias em todos os países estudados e, como justificativa, as 

pessoas usaram “negligência de filhos”, “sair sem avisar o marido”, e “discutir com o 
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marido” como as mais comuns. Deste modo, observa-se que as atitudes de aceitação se 

expressam por meio de justificativas da violência que transferem a responsabilidade à vítima 

ou mesmo que esta mereceu ter sido agredida.   

A influência das atitudes é ainda mais evidente quando se trata da violência 

praticada por parceiro íntimo, pois envolve normas partilhadas sobre o que é ou não aceitável 

dentro de uma relação conjugal, uma vez que em muitas sociedades o uso de força pelo 

marido para controlar a esposa é aceitável (Wallach, Weingram, & Avitan, 2009). Neste 

ponto, representações estereotipadas da violência contra a mulher inibem o reconhecimento 

da própria vítima do que deva ser considerado como tal. Esta é uma das principais razões 

para que as mulheres não relatem incidentes de abuso, pois muitas vezes o abuso sofrido não 

é praticado por um estranho, não envolve ferimentos e não foi realizado com o uso de arma, 

mas pelo próprio parceiro na “segurança” do lar (Flood & Pease, 2009). As mulheres podem 

não perceber os atos como criminosos, ao passo que eles ocorrem na forma de privação de 

liberdade, ameaça à integridade física, dentre outras implicações psicológicas. 

Neste âmbito, se a violência contra a parceira é considerada como tal, apenas quando 

se envolve extrema violência, grave ou repetida, é provável que alguns atos agressivos contra 

mulheres em relacionamentos íntimos possam ser aceitáveis em determinadas circunstâncias 

(Gracia & Herrero, 2006; Loseke, 1989; Muehlenhard & Kimes, 1999). Tem-se observado 

que pessoas que possuem atitudes de apoio à violência respondem com menos empatia às 

vítimas, sendo estas pessoas mais propensas a responsabilizar estas últimas, dificultando, 

ainda, o relato do abuso para a polícia, o que levaria a uma penalidade branda ou nenhum tipo 

de penalidade ao infrator (Pavlou & Knowles, 2001). Como consequência, mesmo aquelas 

pessoas que possuem conhecimento da situação de violência optam pelo silêncio e 

passividade, assim como a própria vítima, que deixa de reportar a agressão ou mesmo 

resistem em abandonar o relacionamento (Gracia & Herrero, 2007).  
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Nesta conjuntura, contata-se que a violência praticada pelo parceiro íntimo ainda é 

bastante aceita, principalmente em função da dificuldade em identificá-la. Ao tentar explicar 

as atitudes de amparo à violência, tem-se discutido que estas são um reflexo das normas de 

gênero e das relações de poder instauradas na sociedade como herança do modelo patriarcal, 

onde há a supremacia do masculino em detrimento do feminino (Gondolf, 2011; Johnson, 

2011). No entanto, por se tratar de um tema complexo, não pode ser reduzido a um único 

fator explicativo. Deste modo, semelhante ao que foi tecido anteriormente em relação à 

violência em si, a seguir serão apresentados estudos diversos visando compreender as 

atitudes, o que pode auxiliar para um entendimento mais apurado das mesmas. 

1.6.1 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher 

 

 Em função do papel que as atitudes representam para a ocorrência dos atos de abuso 

contra a mulher, em Psicologia Social, estudos têm sido cunhados com o intuito de 

compreendê-las. Em linhas gerais, os fatores que se associam às atitudes são semelhantes aos 

que se associam à própria violência. Deste modo, tais atitudes demonstram estar atreladas 

principalmente a questões demográficas, aos papeis de gênero, ideologia tradicional, 

conservadorismo e variáveis pessoais.  

Pesquisas na área têm enfatizado o gênero, que se destaca como uma das variáveis 

mais importantes para a compreensão das atitudes (Lawoko, 2008; Uthman et al., 2009). Ao 

contrário do que se imagina, atitudes de suporte à violência contra a mulher não são 

observadas apenas entre os homens, mas as próprias mulheres se posicionam favoráveis 

(Garcia-Moreno et al., 2005; Roberts & Murachver, 2009). A título de ilustração, em uma 

metanálise desenvolvida por Uthman et al. (2009) com estudos realizados no contexto 

africano, observaram que as mulheres são duas vezes mais predispostas a manifestarem 

atitudes positivas do que homens mediante à violência praticada contra a mulher. Segundo os 
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autores, as atitudes positivas frente ao fenômeno são maiores entre os países de nível 

socioeconômico baixo e onde a poligamia é algo aceitável.  

A despeito destes achados, a maioria dos estudos, considerando contextos culturais 

diversos tem observado resultados distintos, isto é, a manifestação de atitudes de aceitação à 

violência tem sido reportada em maior medida entre os homens (Kalof & Wade, 1995; 

Markowitz, 2001; Wallach et al., 2010). Por exemplo, em um estudo realizado com uma 

amostra de 1207 graduandos de quatro países (EUA, Japão, Kwait e Índia) verificou que os 

homens se mostraram mais favoráveis à violência contra a mulher (Nayak et al., 2003).  

A ausência de consenso entre estes dados sinaliza a necessidade de se ter em conta 

fatores de ordem cultural e ideológica para se compreender tais atitudes. De fato, em culturas 

onde é esperada certa agressividade do homem, como parece ser o caso de muitos países 

africanos, alguns atos de abuso praticados contra a mulher podem ser vistos como 

normativos, já que são socialmente legitimados (Tavrow, Withers, Obbuuyi, Omollo, & Wu, 

2013). Deste modo, se uma mulher é socializada em um contexto onde certos atos de 

violência são aceitáveis, é provável que esta possua atitudes favoráveis frente à violência 

contra a mulher.  

Em um estudo pioneiro, Burt (1980) explorou os “mitos de estupro”, definidos como 

crenças preconceituosas sobre o estupro, suas vítimas e agressores (Payne et al., 1999). Tais 

crenças geralmente se instrumentalizam por meio de crenças que culpam as vítimas pela 

violência sexual sofrida. Esta autora descobriu que os estereótipos de gênero, o 

conservadorismo sexual e a aceitação da violência interpessoal se mostraram como preditores 

dos “mitos de estupro”. Deste modo, contata-se que uma ideologia tradicional promove maior 

culpabilização das vítimas de violência sexual. Ademais, verifica-se que a aceitação da 

violência sexual contra a mulher está inserida em um quadro mais amplo, qual seja, a 

aceitação da violência de modo geral. 
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Atributos das próprias vítimas também exercem influência nas atitudes citadas. Com 

o intuito de verificar como as características da mulher influenciam as atitudes em relação à 

violência sexual, Whatley (1996) efetuou uma metanálise avaliando cinco atributos 

principais: atratividade física, proximidade com o agressor, caráter e tipo de vestimenta. A 

autora observou que o caráter da vítima e o modo como ela está vestida estão fortemente 

correlacionadas com a culpabilização desta em casos de violência sexual. Assim, mulheres 

que são percebidas como “moralmente incorretas” ou promíscuas e que se vestem de modo 

provocante tendem a ser culpadas pela violência. No entanto, a aparência física contra a 

mulher e a proximidade com o agressor não mostraram efeito significativo. 

A atratividade física da vítima e sua influência nas atitudes é um ponto que ainda 

permanece controverso. Enquanto achados prévios apontam que as vítimas menos atraentes 

são culpabilizadas em maior medida (Deitz, Littman, & Bentley, 1984), o que se assenta na 

crença de que se elas não são atraentes, foram violentadas porque se insinuaram para o 

agressor. Estudos recentes demonstram que mulheres mais atraentes é que tendem a ser 

responsabilizadas pela violência sofrida (Davies, Austen, & Rogers, 2011; Wakeling & Long, 

2003). Este dado seria explicado pelo fato de que mulheres bonitas estão mais predispostas a 

serem associadas a objetos e despersonalizadas (Gordon, 2008) e assim, tornam-se alvos de 

hostilidade (Forbes, Collinsworth, Jobe, Braun, & Wise 2007). Entretanto, este é um fator 

que ainda demanda maior número de estudos para ser melhor esclarecido o seu papel na 

explicação das  atitudes. 

Ainda sobre os atributos das vítimas de violência sexual, recentemente Grubb e 

Turner (2012) realizaram uma metanálise. Semelhante ao que vem sendo reportando, os 

papéis de gênero se sobressaíram na explicação das atitudes frente à violência associados ao 

uso de substâncias. Assim, aquelas mulheres que violam as normas tradicionais de gênero 

tendem a ser culpabilizadas em maior nível pela violência do que aquelas que não o fazem. 
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Vítimas que faziam uso de álcool também foram responsabilizadas em maior intensidade que 

as que não possuem este histórico.  

No entanto, não são apenas os atributos pessoais das vítimas que influenciam as 

atitudes, mas também as características pessoais dos próprios indivíduos. Neste sentido, 

merece destaque a predisposição à agressão como implicada nas atitudes, uma vez que 

pessoas agressivas se mostram mais favoráveis à violência contra a mulher (Anderson, 

Benjamin Junior, Wood, & Bonacci, 2006). Para esclarecer esta afirmativa, Sierra, Santos-

Iglesias, Gutiérrez-Quintanilla, Bermúdez, e Buela-Casal (2010) buscaram avaliar como a 

personalidade agressiva influencia as atitudes de suporte à violência sexual. Os autores 

observaram que a personalidade agressiva, principalmente os traços hostilidade e agressão 

verbal, demonstrou um poder preditivo das atitudes.  

Além das variáveis já citadas, fatores demográficos, também merecem atenção. Os 

recursos econômicos, classe social, acesso aos meios de comunicação e educação são 

variáveis que se associam às atitudes (Uthman et al., 2009; Zhu & Dalal, 2010). Neste 

sentido, quanto mais recursos econômicos, acesso aos meios de comunicação e maior classe 

social e nível educacional, menor a aceitação da violência contra a mulher. A idade também 

pode ser uma variável importante neste processo, visto que quanto maior a idade, maior a 

aceitação da violência contra a mulher (Gracia & Tomás, 2014).  

Em resumo, não se pode atribuir as causas das atitudes de suporte à violência contra 

a mulher a fatores de uma única ordem, na medida em que estas parecem ser 

multideterminadas. Assim, ao se conceber tais atitudes, é importante ter em conta variáveis 

de conotação pessoal, cultural e ideológica. No entanto, ainda há muito o que se explorar 

quanto aos preditores das atitudes, fazendo com que haja um aumento no número de estudos 

sobre a temática nos últimos anos. O crescimento do interesse nesta área tem refletido na 

construção de medidas visando avaliar este construto, visto que uma compreensão adequada 
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das atitudes depende da acurácia dos instrumentos utilizados. Neste sentido, a seguir 

pretende-se apresentar as principais medidas empregadas na avaliação das atitudes em 

questão.  

1.6.2 Mensuração das atitudes frente à violência contra a mulher 

 

Assim como a maioria dos construtos psicológicos, as atitudes não são passíveis de 

observação direta. Como resultado, foram desenvolvidas diversas técnicas para acessar as 

atitudes de maneira efetiva. A grande maioria das técnicas utilizadas para a mensuração de 

atitudes se pautam em medidas explícitas, baseadas em autorrelato, como indicadores diretos 

deste construto (Maio & Haddock, 2010; Bohner & Dickel, 2011). Mensurar as atitudes é de 

suma importância para o estudo de suas causas, de como ocorre seu processo de mudança, 

bem como para o entendimento de seu impacto na cognição e no comportamento.  

No campo de estudo da violência contra a mulher, algumas medidas foram 

desenvolvidas visando acessar as atitudes relacionadas, principalmente escalas que enfocam a 

violência física e sexual, uma vez que estas são as mais prevalentes. Neste âmbito, medidas 

pioneiras objetivando avaliar as atitudes frente à violência sexual enfocavam os mitos de 

estupro. Burt (1980) desenvolveu um dos primeiros instrumentos com o intuito de mensurar 

atitudes frente à violência sexual sofrida por mulheres, a Escala de Aceitação dos Mitos de 

Estupro (Rape Myth Acceptance Scale - RMAS), que serviu de base para a criação de 

instrumentos posteriores na área. Este instrumento conta com 19 itens que visam mensurar o 

modo como as pessoas percebem a violência sexual contra mulheres. A escala é unifatorial, 

com um índice de confiabilidade de 0,87. Este instrumento vem sendo amplamente utilizado 

para a mensuração dos mitos de estupro (Ahn et al., 2013; Suarez & Gadalla, 2010; Yeater, 

Treat, Viken, & McFall, 2010).  

Com base no projeto de Burt (1980), Payne et al. (1990) desenvolveram um 

instrumento inovador para a mensuração dos mitos de estupro, a Escala de Aceitação dos 
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Mitos de Estupro Illinois (Illinois Rape Myth Acceptance – IRMA - Scale), com o intuito de 

oferecer uma medida que pudesse representar o conteúdo e a estrutura dos mitos de estupro 

por meio de 45 itens que avaliam a culpabilização da vítima, a intencionalidade do agressor, 

bem como aspectos relativos a veracidade do estupro, apresentando correlação teste-reteste 

de 0,90 (r de Pearson). Este instrumento foi adaptado ao contexto brasileiro por Scarpati 

(2013), encontrando uma estrutura de 34 itens, agrupados em quatro fatores: 

responsabilização da mulher; minimização da gravidade do ato de estupro; desculpa feminina 

– traz a ideia de que a mulher gostaria de se relacionar sexualmente com o agressor, mas não 

é capaz de assumir seu desejo e usa o estupro como desculpa, e; instinto masculino, que 

aponta para a falta de controle da sexualidade pelos homens. A consistência interna de cada 

fator variou entre 0,63 e 0,74 (alfa de Cronbach).  

Também são encontradas na literatura outras escalas que visam acessar as atitudes 

frente à violência sexual, como a Escala de Suporte atribuído ao estupro (Rape-Supportive 

Attribution Scale - RSAS) (Langhinrichsen-Rohling & Monson, 1998) e a Escala de Atitudes 

frente às vítimas de estupro (Attitudes Toward Rape Victims Scale – ARVS) (Ward, 1988). 

Esta última, apesar de não se referir à violência propriamente dita, mas sim às vítimas de 

agressão sexual, tem auxiliado no desenvolvimento de instrumentos para mensurar atitudes 

frente à violência contra vítimas femininas, uma vez que estes construtos encontram-se 

relacionados (Ward, 1988; Lee & Cheung, 1991).  

Com o intuito de mensurar atitudes frente à violência contra a mulher propriamente 

dita, pode-se citar a Escala de Atitudes Frente à Violência Doméstica (Domestic Violence 

Attitude) (Oren, 1995), que conta com 88 itens que avaliam desde a tendência para justificar a 

violência doméstica até a culpabilização da vítima de violência. Outra medida a ser citada é a 

Escala de Atitudes acerca da violência no namoro (Attitudes toward Dating Violence Scale), 

que conta com 76 itens que avaliam a violência física, sexual e psicológica. Pontuações 
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elevadas em ambas as escalas revelam legitimação da violência nas relações amorosas. 

Entretanto, tratam-se de medidas muito extensas que, por assim serem, podem resultar em 

uma série de problemas no que concerne à sua aplicabilidade, como a fadiga dos 

participantes, ou podem ser inadequadas em situações nas quais o pesquisador dispõe de 

pouco tempo para a aplicação dos questionários.  

No contexto brasileiro, em geral as escalas utilizadas se propõem a avaliar as crenças 

acerca da violência contra a mulher, como a Escala de Crenças sobre Violência Conjugal 

(ECVC) (Machado, Gonçalves, & Matos, 2006), que avalia a legitimação da violência por 

meio da banalização, pela conduta da mulher, por atribuição de causas externas e pela 

preservação da privacidade familiar. No entanto, esta trata-se de uma medida comercializada, 

o que dificulta o seu uso para fins de pesquisa.  

Como pode ser observado a partir da apresentação dos instrumentos, verifica-se a 

existência de inúmeras medidas voltadas para a avaliação das atitudes em relação à violência 

contra a mulher no contexto internacional. Entretanto, no que concerne ao contexto brasileiro, 

são escassos os instrumentos utilizados para tal, o que exige a adaptação de instrumentos para 

a realidade em questão, que possa servir a fins de pesquisa. Duas medidas que podem servir 

para este objetivo foram construídas por Nayak et al. (2003). Estas serão nomeadas na 

presente dissertação como Escala de Atitudes frente à Violência Conjugal contra a Mulher e 

Escala de Atitudes frente à Violência Sexual contra a Mulher. As mesmas possuem as 

vantagens de se tratarem de medidas breves de avaliação do construto em discussão e por 

possuir indicadores psicométricos adequados, sendo melhor explanada no tópico a seguir. 

1.6.2.1 Escala de Atitudes frente à Violência contra a Mulher 

 

Nayak et al. (2003) construíram dois instrumentos com o intuito de avaliar atitudes 

frente à violência doméstica contra a mulher contanto com uma amostra de quatro países 

distintos (Estados Unidos, Índia, Japão e Kuwait), contemplando tanto atitudes frente a 
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violência física quanto à violência sexual. Os instrumentos baseiam-se em medidas prévias; 

no entanto, possuem a vantagem de serem medidas breves, contando com 5 e 10 itens.  

Como ressaltado, os instrumentos objetivam a avaliação das atitudes frente à 

violência física e da violência sexual. Enquanto a medida voltada para a avaliação da 

violência sexual possui 10 itens (e.g., Mulheres que são fisicamente atraentes são prováveis 

de serem estupradas), a responsável por avaliar a violência física é composta por cinco itens 

(e.g., Algumas mulheres merecem apanhar). No que concerne à avaliação das atitudes, 

quanto maior a pontuação na escala, maior o endosso da culpabilização da vítima. Quanto à 

consistência interna das escalas, a primeira possui um alfa de 0,72, ao passo que a segunda 

apresenta um alfa de 0,77.  

Mesmo os instrumentos não avaliando as atitudes em relação à dimensão psicológica 

da violência, acredita-se que estas possam fornecer indicadores das atitudes em relação à 

violência como um todo, uma vez que as dimensões da violência encontram-se 

interrelacionadas. Ademais, observa-se que as escalas possuem atributos que torna adequado 

o seu uso para fins de pesquisa, como é o caso dos já citados indicadores psicométricos 

aceitáveis e sua brevidade. Este último aspecto a torna vantajosa em relação às demais 

escalas apresentadas e justifica o seu uso no presente estudo.  

Ademais, a quantidade de medidas encontradas para avaliar as atitudes frente à 

violência contra a mulher destaca a relevância deste construto para o entendimento deste tipo 

de violência. Por meio da revisão de literatura apresentada, observa-se que as atitudes 

dependem, principalmente, de fatores culturais, em especial das relações de poder 

estabelecidas entre os gêneros. Com isso, um ambiente social marcado pela superioridade 

masculina e pela percepção da mulher enquanto corpo e destituída de sua individualidade e 

personalidade contribuiria para justificar a violência praticada. Tendo em conta este 

argumento, recentemente tem se destacado no estudo deste fenômeno a desumanização da 
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mulher (Haslam, 2006; Vaes, Paladino, & Puvia, 2011). Este mecanismo implicaria na ideia 

da mulher como uma ferramenta para propósitos masculinos, desconsiderando suas 

características humanas, contribuindo para atitudes favoráveis à violência (Rudman & 

Mescher, 2012). O capítulo seguinte explorará em maiores detalhes este construto.  
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CAPÍTULO 2. DESUMANIZAÇÃO 
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Historicamente, as pessoas não têm reconhecido os outros como plenamente 

humanos, de modo que, em muitas sociedades, “humanos” são aqueles do grupo de pertença, 

enquanto que os membros de grupos diferentes, percebidos como inferiores, são desprovidos 

desta humanidade e, por conseguinte, associados a animais (Lévi-Strauss, 1952). São muitos 

os exemplos que podem ser apresentados. Todavia, talvez os mais comentados sejam a 

escravidão dos negros nos Estados Unidos, a aniquilação de povos indígenas por colonos 

europeus na América, e o genocídio de judeus durante o Holocausto. Em cada um destes fatos, 

estes grupos foram sistematicamente desprovidos de sua humanidade por meio de ideologias 

que os compararam explicitamente a animais inferiores. Os negros foram comparados a 

“macacos bárbaros”, os povos indígenas como “bestas selvagens” e os judeus como “ratos 

parasitas” (Jahoda, 1999, Smith, 2010).  

No entanto, este fenômeno não é algo que ficou no passado da humanidade, mas uma 

leitura causal da literatura contemporânea revela que a associação de pessoas com animais e, 

por conseguinte, não humanas, ainda permanece (Goff, Williams, Eberhardt, & Jackson, 

2009). Com isso, na prática, a humanidade não é universalmente e categoricamente atribuída a 

todos, mas é dada de forma desigual entre os indivíduos e grupos (Haslam, Bastian, Laham, & 

Loughnan, 2011). O trecho destaca a seguir noticiado recentemente, evidencia, de maneira 

clara, uma das manifestações de tal associação.  

Logo no primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Paulão, do Betis, 

tomou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. A torcida de seu 

próprio time começou a hostilizá-lo com sinais obscenos e imitando 

um macaco, em grupo. O atleta saiu de campo chorando e, no banco 

de reservas, seguiu chorando, até ir embora para o vestiário (Carta 

Capital, 2013).  
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A situação apresentada acima retrata um fenômeno bastante conhecido e familiar, 

assim como a crueldade e o sofrimento que o acompanha, trata-se da negação da humanidade 

plena para os outros, o que é observado, principalmente, quando se trata das minorias sociais 

(e.g., mulheres e negros) (Smith, 2010). Trata-se da desumanização, que tem acompanhado a 

história humana até os dias atuais. Contudo, apesar de ser um fenômeno comum, considerando 

as diversas abordagens teóricas que procuram estudá-lo, como a Teoria da infra-humanização 

(Leyens et al., 2000) e Modelo dual da desumanização (Haslam, 2006), o seu conceito não é 

tão claro. 

De fato, ainda pouco se sabe a respeito das origens deste fenômeno e dos 

mecanismos potenciais pelos quais se reduz uma pessoa ou um grupo à desumanização 

(Costello & Hodson, 2009). Todavia, de modo geral, pode-se considerar que a desumanização 

seria o processo pelo qual há a percepção de uma pessoa ou um grupo como desprovidos de 

atributos humanos (Haslam & Loughnan, 2014). Trata-se de um fenômeno multidimensional, 

relacionando-se às relações interpessoais, assim como aos contextos intergrupais e possui 

dimensões sociocognitiva, social, cognitiva e motivacional, podendo ocorrer em situações de 

conflito e frequentemente utilizado para explicar atos de violência (Jahoda, 1999).   

Em função do papel desempenhado pela desumanização na perpetração da agressão e 

violência, os primeiros estudos sistemáticos no âmbito da psicologia social foram realizados 

no contexto de violência massiva, a exemplo de Kelman (1976) e Staub (1989). Para Kelman 

(1976), o contexto psicológico no qual os atos massivos de violência ocorrem é dotado de 

mecanismos que justificam os atos violentos, que seriam três processos principais: (1) 

processos de autorização, no qual o indivíduo é absorvido de fazer escolhas morais pessoais; 

(2) rotinização, que organizam as ações de modo a não haver oportunidades para levantar 

questões morais e tomar decisões morais; e por fim (3) desumanização, que se configura como 

o processo no qual a vítima e é privada de sua “identidade” e “comunidade”. Neste âmbito, a 
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desumanização acarretaria a dificuldade em ter compaixão por aqueles que são destituídos de 

sua identidade e comunidade (Kelman, 1976).  

Também Bandura (1999) procura explicar os comportamentos agressivos por meio 

da desumanização, ao apontar que este processo retira do agressor a sua auto-sanção moral. O 

autor ressalta que a agressão depende do modo como o autor percebe a sua vítima, em geral, 

esta última passa a ser percebida como não-humana, pois, é difícil maltratar pessoas 

humanizadas sem arriscar a auto-condenação. Uma vez desumanizadas, as vítimas são 

percebidas como destituídas de sentimentos, esperanças, preocupações, mas sim como 

objetos, percebidos como insensíveis a maus-tratos (Bandura, Underwood, & Fromson, 1975). 

De maneira geral, estas duas perspectivas apontam para a desumanização como um 

mecanismo que subjaz a agressão e violência, uma vez que este faz com que uma vítima seja 

percebida como menos moralmente digna e, com isso não permite que haja um senso de 

empatia que poderia resultar em uma autocondenação do agressor (Bandura, 1999; Kelman, 

1976).  Por outro lado, perspectivas diferentes focam as relações intergrupais para a 

compreensão do processo pelo qual um indivíduo é destituído de sua humanidade (Haslam & 

Loughnan, 2014). 

Com o intuito de explicar comportamentos de hostilidade entre grupos, Schwartz e 

Struch (1989) desenvolveram uma abordagem teórica tendo como base os valores humanos 

para a compreensão da desumanização. Neste modelo teórico, o sistema de valores das 

pessoas expressa sua humanidade de modo distintivo, de modo que as crenças sobre a 

hierarquia de valores de um grupo refletem a percepção da sua natureza humana. Com isso, ao 

tentar explicar porque as pessoas se comportam com compaixão frente aos membros de seu 

grupo e com crueldade frente a grupos externos, os autores reportam a incongruência entre os 

valores do grupo interno e externo. Em outras palavras, quando um grupo externo é percebido 
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como possuindo valores diferentes do grupo interno, percebe-se a falta de humanidade 

compartilhada.  

Os trabalhos elencados foram notáveis por desempenharem uma ligação entre o 

processo de desumanização com a violência, a agressão e a exclusão moral e mal organizado. 

Contudo, estes trabalhos apresentaram a desumanização como um fenômeno único, 

monolítico, e a retrataram como relevante em situações extremas de guerra e genocídio, 

desconsiderando formas mais cotidianas de imoralidade (Haslam, Bastian, Laham, & 

Loughnan, 2012). Recentemente, pensando na desumanização como um processo que pode 

ocorrer na vida cotidiana, mesmo havendo a ausência de conflitos ou agressão intensa, foram 

desenvolvidos modelos mais recentes para a sua compreensão, como as já citadas teoria da 

infra-humanização (Leyens et al., 2000) e o modelo dual da desumanização (Haslam, 2006; 

Haslam, Loughnan, Reynolds, & Wilson, 2007).  

A teoria da infra-humanização propõe-se a estudar a desumanização como um 

processo velado e sutil percebido nas relações sociais cotidianas. O modelo dual da 

desumanização (Haslam et al., 2007) postula que este processo pode ocorrer de duas formas 

distintas: a animalização e a objetificação, além de propor uma nova perspectiva para a 

concepção de humanidade. Apesar da teoria da infra-humanização se configurar como uma 

das mais proeminentes na área, o presente trabalho se pautará no modelo dual, tendo em vista 

que este parte de uma concepção mais ampla da desumanização, além de se mostrar mais 

adequado que o primeiro no caso da desumanização da mulher (Rudman & Mescher, 2012). 

No entanto, cabe ressaltar alguns aspectos da infra-humanização, uma vez que foram as suas 

pesquisas que impulsionaram o desenvolvimento do modelo dual de desumanização.  

 



54 

 

 

2.1 Infra-humanização 

 

De modo geral, existe uma tendência para fixar a uma determinada categoria social 

uma essência, o que é utilizado para determinar a sua identidade, explicar suas propriedades 

observáveis, tornar os membros desta categoria parecidos, e permitir que outros façam 

inferências sobre eles (Haslam, Bastian, Bain, & Kashima, 2006). Em geral, as pessoas 

tendem a favorecer o seu grupo, em detrimento de grupos diferentes e com frequência, as 

pessoas endossam características essencialistas ao atribuir ao grupo de pertença uma essência 

humana total em contraste com membros de grupos diferentes, percebidos como “menos 

humanos” (Haslam, Bain, Douge, Lee, & Bastian, 2005).  

Para melhor compreensão deste fenômeno, Leyens et al. (2000) propuseram que um 

resultado desta tendência de atribuir essências para grupos sociais é uma avaliação 

diferenciada da natureza humana dos grupos. Estes autores argumentaram que a natureza 

humana é considerada subjacente à essência do grupo interno. Consequentemente, quando 

pessoas acreditam que as diferenças entre o grupo de pertença e grupos externos são 

explicáveis por essências diferentes, a humanidade percebida do grupo externo torna-se 

questionável (Paladino et al., 2002). Esta forma de etnocentrismo pode ser um fenômeno 

geral, que fundamentou o desenvolvimento de uma nova perspectiva, que, diferentemente, da 

desumanização, é um mecanismo que ocorre de maneira implícita (Leyens, Rodriguez-

Torres, Rodriguez-Perez, Gaunt, & Paladino, 2001). 

Um novo olhar sobre o processo de desumanização foi iniciado por psicólogos na 

Bélgica, que começando com a visão antropológica de que os grupos étnicos reservam a 

essência humana para si (Haslam & Loughnam, 2014). Neste país, no início da década de 

1990, dez soldados belgas morreram durante um genocídio em Rwanda e por anos, muitas 

homenagens foram feitas para estes soldados. Aparentemente, estas ações demonstram que 



55 

 

para os Belgas seus dez soldados possuíam mais valor que um milhão de africanos. A 

explicação para este fato respaldou-se em um fenômeno nomeado infra-humanização, que 

pode ser conceituado como o mecanismo pelo qual as pessoas consideram que os membros 

do seu grupo de pertença são totalmente humanos, enquanto membros de outros grupos são 

menos humanos ou associados a animais (Leyens et al., 2000). Neste sentido, em termos de 

humanidade, o grupo de pertença seria superior a grupos externos. 

A infra-humanização parte do ponto de vista da “essência humana”, considerando as 

características que são exclusivas humanas e, por conseguinte, diferem pessoas de animais 

(Kagan, 2004). Neste âmbito, se um determinado grupo acredita que os membros do seu 

grupo de pertença são mais possuidores de uma essência humana singular que os membros de 

um grupo diferente, logo este último grupo estará sendo infra-humanizado. A respeito das 

características tipicamente humanas, Leyens et al. (2000) desenvolveram um estudo com 

estudantes franceses e espanhóis, no qual as características mais citadas foram: inteligência, 

sentimentos, linguagem, sociabilidade positiva, valores e sociabilidade negativa. Os autores 

destacaram, principalmente, as emoções secundárias (sentimentos) como uma das 

características primordiais da essência humana. A este respeito, os autores argumentam que 

existem emoções que podem ser associadas a animais – emoções primárias (raiva, surpresa), 

mas, por outro lado, algumas emoções – emoções secundárias (e.g, felicidade, desilusão, e 

admiração) – são associadas unicamente a pessoas e estas são as principais características que 

permitem a diferenciação da infra-humanização.  

Neste sentido, a infra-humanização seria atribuir a um grupo externo, emoções 

primárias, ou seja, emoções que não diferenciam homens e animais, enquanto que ao grupo 

de pertença se atribui emoções secundárias, aquelas exclusivamente humanas e que 

diferenciam os homens de seres primitivos.  
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Diferentemente de outras características exclusivamente humanas elencadas, como a 

inteligência e a linguagem, as emoções atribuídas a um determinado grupo dependem da 

interpretação (Paladino et al., 2002). Neste sentido, é muito difícil imaginar que 

características humanas, como linguagem e inteligência possam ser retiradas de membros de 

um grupo que possui educação e poder. Por outro lado, a este grupo poderiam ser atribuídas 

emoções primárias por membros de grupos externos (Leyens et al., 2000; 2001; Paladino et 

al., 2002).  

Estas características da infra-humanização implicam em três questões principais: 

para a infra-humanização ocorrer, não necessariamente deverá ter ocorrido um conflito entre 

grupos, considera-se também que o status e poder social de um grupo não importam, ou seja, 

ocorre com grupos dominantes e dominados (Demoulin et al, 2005). Em segundo lugar, as 

pessoas são, frequentemente, inconscientes quanto a suas reações em relação à infra-

humanização (Paladino et al., 2002). E, por fim, as pessoas geralmente vivem em ambientes 

que favorecem a emergência deste processo (Leyens et al., 2007). 

No entanto, existem alguns grupos aos quais não é possível atribuir emoções 

secundárias, a exemplo das mulheres, mas que a antipatia frente a estes grupos podem ser 

expressa por outros meios (Leyens et al., 2000). Deste modo, não se pode infra-humanizar a 

mulher, lhe negando a capacidade de experimentar sentimentos. Neste âmbito, Rudman e 

Mescher (2012) argumentam que, a perspectiva da desumanização, talvez se aplique mais ao 

estudo do preconceito frente a este grupo.  

A propósito, com frequência o processo de infra-humanização é confundido como a 

desumanização. No entanto, trata-se de processos distintos (Leyens, et al., 2001). Enquanto a 

infra-humanização se resume a conferir menos humanidade a um grupo, a desumanização é 

um processo mais amplo e profundo que implica a percepção de uma pessoa ou de um grupo 

como totalmente desprovidos de humanidade, e como consequência, estes são tomados em 
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associação com animais ou objetos (Leyens et al., 2007). Haslam & Loughnan (2014) destaca 

ainda que os estudos da infra-humanização chamou a atenção para uma manifestação mais 

sutil, em contraste com negações flagrantes da humanidade a que se referiam os primeiros 

estudos relativos à desumanização.  

2.2 O modelo dual da Desumanização 

 

Estudos a respeito do processo de infra-humanização despertou o interesse para os 

estudos da desumanização nos laboratórios psicossociais, porém a compreensão da natureza 

humana nesta perspectiva parece incompleta (Haslam et al., 2007). Leyens et al. (2000) 

partem do conceito de “essência humana”, considerando a humanidade como traços que são 

exclusivamente humanos. Todavia, esta concepção pode ser falha em três aspectos, a saber: 

(1) é possível que haja mais de um senso de humanidade e que a singularidade humana não é 

apenas a única perspectiva sobre a qual a desumanização pode ser abordada; (2) Não é 

autoevidente que os atributos exclusivamente humanos, como as emoções secundárias, sejam 

compreendidos de uma forma essencialista; e (3) a infra-humanização também pode ocorrer 

no contexto interpessoal, assim como no intergrupal (Haslam et al., 2005) 

Neste contexto, Haslam et al. (2005) e Haslam (2006), com o intuito de conjugar os 

trabalhos anteriores a respeito da desumanização com a proposta mais recente trazida pela 

perspectiva da infra-humanização elaboraram um novo modelo. Para tanto, estes autores 

partem do conceito do que venha a ser humano, uma vez que a desumanização é um fenômeno 

que se processa por meio da negação da “humanidade” ou da “essência humana” a pessoas 

que se acredita serem inferiores. Com isso, para se compreender o processo de 

desumanização, é primordial a definição do que venha a ser a “humanidade” ou seja, que 

atributos conferem a uma pessoa o status de “ser humano”.  

Segundo Haslam (2006), características exclusivamente humanas definem a 

fronteira que separa os seres humanos dos animais, mas a natureza humana pode também ser 
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entendida de maneira não comparativa, como as características que são típicas ou centrais 

para os seres humanos, mas que não necessariamente os distinguem de outros animais. 

Curiosidade, por exemplo, pode ser vista como parte da natureza humana, no entanto, não é 

uma exclusividade da espécie, como a polidez que é uma exclusividade da natureza humana, 

porém, não é fundamental ou típica a sua natureza (Haslam & Bain, 2007).  Neste ponto, o 

referido autor propõe a distinção entre dois tipos de humanidade, denominados de 

“singularidade humana” e “natureza humana” (Haslam et al., 2005), que são compreendidos 

pela teoria da infra-humanização como inter-relacionados, no entanto, neste modelo são 

percebidos como conceitos distintos.  

A singularidade humana contempla o que é distintivo para a espécie humana, 

estando associada à cultura, refinamento, inteligência e responsabilidade moral; enquanto que 

a natureza humana que se refere ao que é compartilhado e essencial aos seres humanos, 

associando-se com a emoção, a profundidade e a individualidade, sendo as mesmas, 

interpretações independentes da humanidade (Bain, Park, Kwok, & Haslam, 2009). Neste 

sentido, a singularidade humana representa os atributos humanos que não são compartilhados 

com animais, enquanto a natureza humana compreende os aspectos que se configuram como 

centrais para a existência humana, no entanto, podem ser compartilhados com outros animais 

(Haslam et al., 2007). Destarte, alguns atributos da natureza humana não são exclusivos, 

enquanto que alguns atributos exclusivos não são centrais para a existência humana. 

Haslam (2006) postula que os conceitos apresentados de humanidade são distintos e 

que a desumanização ocorre quando as características que compõem cada sentido de 

humanidade são negadas a um individuo ou grupo, de modo que cada um destes tipos de 

concepção da humanidade dará origem a dois tipos de desumanização: a animalização e a 

objetificação, como pode ser melhor observada na figura a seguir. 
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 Figura 1. Conceitos de humanidade e as formas correspondentes de Desumanização 

(Adaptado de Haslam, 2006) 

Como ilustrado na figura, quando é negada a um indivíduo a singularidade humana, 

o mesmo passa a ser encarado como desprovido de refinamento, autocontrole, inteligência ou 

racionalidade, havendo uma associação aberta ou implícita a animais, o que definiria a 

desumanização pela via da animalização (Haslam et al., 2007). Por outro lado, quando há a 

negação da natureza humana a um indivíduo, este é visto como frio, sem emoções e 

individualidade, comparado com objetos inanimados, o que denotaria a desumanização por 

meio da objetificação ou mecanização (Haslam, 2006; Haslam et al., 2005; Haslam et al., 

2007).  Nesta conjuntura, a comparação de um ser humano a um animal, levaria a sua 
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percepção como alguém grosseiro, irracional, amoral e infantil. Em outra via, a comparação a 

um objeto, conduziria a percepção do outro como inerte, frio, passivo e superficial.   

De acordo com Haslam e Loughnan (2014), este modelo dual é mais amplo que a 

teoria da infra-humanização por duas razões principais. Em primeiro lugar, estende o 

conceito de humanidade, de modo a considerar uma diferenciação entre homem e objeto e 

homem e animal, de modo a incorporar as formas de negação da natureza humana. Em 

segundo lugar, este modelo contempla tanto as formas de desumanização sutil quanto 

flagrante pelas vias da animalização e mecanização, compreendendo sua ocorrência tanto de 

forma interpessoal quanto intergrupal. Com isso, não é por acaso que o mesmo tem 

encontrado evidencias de sua adequação no estudo da percepção de diversos grupos sociais 

(Bain, Park, Kwok, & Haslam, 2009; Bastian, Laham, Wilson, Haslam, & Koval, 2011; 

Loughnan & Haslam, 2007).  

Resumidamente, este modelo oferece uma estrutura bidimensional para organizar as 

diversas formas de desumanização (animalização e mecanização) em termos de um modelo 

de humanidade que contempla duas concepções distintas (singularidade humana e natureza 

humana) (Haslam et al., 2005). Possui como proposta fundamental a concepção de que as 

dimensões da humanidade estão implicados na percepção social cotidiana, abrangendo desde 

manifestações sutis, bem como aqueles que estão no outra extremidade de gravidade, 

envolvendo repúdios claros à humanidade das pessoas (Haslam et al., 2012). 

Frente a estes aspectos, este quadro teórico vem sendo utilizado em pesquisas 

recentes para a compreensão do preconceito e violência frente a alguns grupos sociais, uma 

vez que oferece um paradigma teórico e empírico para a compreensão destas variáveis 

(Haslam, et al., 2005; Heflick & Goldenberg, 2009). Isto se tona especialmente relevante para 

a compreensão das atitudes frente à violência contra a mulher, uma vez que as mulheres são 
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susceptíveis a sofrer com a desumanização, tanto por meio da associação com objetos como a 

animais (Rudman & Mescher; Morris, 2013).  

Antes de partir para a apresentação de como vem sendo tratado pela literatura a 

desumanização da mulher, é importante ter em conta alguns correlatos da desumanização, 

com o intuito de fornecer uma visão geral dos fatores que podem estar contribuindo para a 

ocorrência deste fenômeno.  

2.3 Correlatos da Desumanização 

 

Diversos fatores estão relacionados à ocorrência da desumanização de um indivíduo 

ou de um grupo, sejam eles de ordem individual, ideológica ou sociocultural. Neste sentido, 

aspectos como emoções, cognição, ameaça percebida, poder e status grupal estão 

intimamente relacionados com a manifestação da desumanização.  

No que tange ao papel das emoções no processo de desumanização, ainda não 

existem muitos estudos que permitem sua compreensão de maneira clara e aprofundada. No 

entanto, algumas pesquisas fornecem suporte à afirmação de que as emoções influenciam no 

processo em questão, por exemplo, Hodson e Costello (2007) conduziram um estudo no qual 

observaram que emoções como repulsa e rejeição estão associadas à desumanização, porém, 

esta relação é mediada por uma variável de cunho ideológico, a Orientação a Dominância 

Social.   

Nesta conjuntura, a pesquisa supracitada demonstra que emoções negativas em 

relação a um grupo externo podem levar a desumanização em um contexto onde há o endosso 

de hierarquias entre os grupos. Já num estudo mais recente, Buckels e Trapnell (2013) 

tentaram observar se emoções como repulsa e tristeza poderiam facilitar a associação de um 

grupo externo a animais, observando que participantes que experimentaram repulsa 

apresentaram essa associação em nível mais elevado, enquanto não houve relação 

significativa entre a desumanização e tristeza.  



62 

 

Uma variável que também contribui para a negação de características essenciais a 

“humanidade” em relação a alguns grupos é a experiência ou posse de poder. Quanto a isso, 

Lammers e Stapel (2010) conduziram um estudo no qual hipotetizaram que pessoas que estão 

em posição de poder constantemente se deparam com situações nas quais se exige a tomada 

de decisões que podem prejudicar um grupo ou indivíduo, nesta situação a desumanização 

destes últimos serviria para justificar a decisão tomada. Por meio de três estudos, os autores 

observaram que a posse do poder não só leva a desumanização, mas demonstra também que 

este processo possui um caráter funcional, pois ajuda pessoas mais poderosas a tomarem suas 

decisões de maneira fria, distante e racional, evitando assim um possível sofrimento pela 

posição tomada. Esta situação é observada, por exemplo, no contexto médico, onde este 

desumaniza o paciente para tomar decisões que, ainda que sejam mais dolorosas para o 

paciente, serão mais eficazes para o seu tratamento (Lammers & Stapel, 2009).  

Outro fator que está por detrás da desumanização seria a ameaça percebida de um 

determinado grupo, sobre o qual não se dispõe de informações suficientes. Partindo deste 

pressuposto, Esses, Medianu, e Lawson (2013) procuraram conhecer não apenas como a 

ameaça percebida pode levar a desumanização, mas também observaram o papel da incerteza 

a respeito de um grupo de imigrantes. Os resultados demonstram que a incerteza e a ameaça 

percebida de um grupo externo pode levar a desumanização do mesmo. Quanto a isso, é 

argumentado que, em função da ameaça que um grupo pode representar, pode haver a 

promoção de uma percepção animalesca de seus membros, destituindo-os da singularidade 

humana (Goldenberg, Heflick, Vaes, Motyl, & Greenberg, 2009).  

Os valores humanos, como apresentando incialmente através do estudo de Schwartz 

e Struch (1989), possuem um papel distintivo na promoção da desumanização, de modo que a 

percepção de incongruência entre valores do grupo de pertença e grupo externo refletiriam a 

desumanização. Os autores observaram que percepções desumanas estão enraizadas em 



63 

 

incongruências intergrupais percebidas principalmente entre valores pró-sociais ou morais. 

Especificamente, Struch e Schwartz (1989) verificaram que o conflito intergrupal está 

associado a uma maior percepção de que um grupo externo é deficiente ou em desacordo com 

os valores pró-sociais (por exemplo, ajuda, perdão e compaixão), o que aumenta o suporte 

para atitudes negativas frente a este grupo.  

Partindo deste pressuposto, Biernart, Vescio, e Theno (1996) desenvolveram um 

estudo no qual observaram que os participantes tendiam a perceber membros de seu grupo de 

pertença como menos prováveis de violar seus valores quando comparados a grupos externos 

e que isso estava diretamente relacionado ao preconceito frente aos membros deste grupo. 

Ressalta-se ainda que alguns valores como obediência, poder e tradição se relacionam a 

manifestação do preconceito, enquanto valores como maturidade e justiça social o inibem 

(Martinez, Bleda, & Gouveia, 2006). Como a desumanização pode ser tomada como uma 

forma extrema de preconceito (Haslam et al., 2007), presume-se que os valores elencados 

possam estar também relacionados a desumanização. 

Um fator que pode, ainda, estar implicado na desumanização seriam os estereótipos. 

Este aspecto foi estudado por Harris e Fiske (2006) segundo a neurociência social, abordando 

as bases neurológicas da desumanização por meio de técnicas de neuroimagem, enfatizando, 

sobretudo, a interação entre os processos cognitivos que subjazem este fenômeno e redes 

neurais (Jack, Dawson, & Norr, 2013). A desumanização tem se associado ao Córtex pré-

frontal medial, relacionado à cognição social, sendo ativado quando as pessoas formam 

impressões de pessoas, mas não de objetos (Mason & McCrae, 2004; Mitchell, Banaji, & 

McCrae, 2005). Neste sentido, parece ser que esta região não é ativada de maneira 

significativa na presença de grupos desumanizados (Harris & Fiske, 2006). Em estudo 

posterior, os autores ressaltaram que não se pode desconsiderar o contexto na ativação desta 

área cerebral (Harris & Fiske, 2011).  
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Em resumo, são muitos aspectos que parecem estar atrelados à desumanização, 

incluindo desde aspectos mais individuais, como as emoções, até questões de cunho 

sociocultural e ideológico. De suma importância para a compreensão da desumanização seria 

o papel social ocupado por um determinado grupo e indivíduo, assim como os estereótipos 

em torno deste. Neste sentido, alguns grupos estariam mais predispostos a ter sua 

humanidade destituída, como é o caso das mulheres que ao longo da história dos sexos têm 

sido vistas como inferiores aos homens, o que, em maior ou menor medida, é observado 

diversas culturas. Com isso, vale a pena elencar alguns estudos que se dedicam a demonstrar 

a desumanização da mulher.   

2.4 Desumanização da mulher  

 

Como destacado, frente a sua posição social, assim como outras minorias, as 

mulheres tornam-se susceptíveis a sofrer com a desumanização (Rudman & Mescher, 2012). 

No contexto de violência, por exemplo, a desumanização das vítimas femininas tem 

demonstrado associações com as atitudes frente às mesmas, evidenciando menor empatia para 

com estas mulheres e, consequentemente, maior aceitação da violência praticada contra as 

mesmas (Linz, Donnerstein, & Penrod, 1988; Millburn, Mather, & Conrad, 2000).  

Nesta conjuntura, pela própria posição adotada pelas mulheres no seio social, estas 

estão sujeitas a sofrerem os dois tipos de desumanização propostos por Haslam (2006), ou 

seja, são, com frequência, predispostas a serem associadas a animais e objetos. Entretanto, 

estas duas formas de desumanização se processam de maneiras distintas. Partindo deste 

pressuposto, Morris (2013) procurou estudar estes processos e compreender como os mesmos 

ocorrem, verificando que animalização da mulher acontece, principalmente, quando esta é 

percebida por meio de sua sexualidade e com isso, reduzida a função de provedora de prazer 

sexual, reduzindo-a a características ligadas à reprodução e fertilidade, enquanto a destitui de 

atributos que diferenciam homens de animais, a exemplo de refinamento e civilidade (Vaes, et 
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al., 2011). Por outro lado, a objetificação da mulher, seria além de associá-la com objetos, 

enfocar sua aparência e seu corpo, desconsiderando seus atributos pessoais, como a 

personalidade, individualidade e inteligência (Fredrickson & Roberts, 1997).  

Quando à animalização, Ortner (1974) afirma que existe uma tendência de se associar 

a mulher à natureza, conferindo-lhes características animais, enquanto que os homens são 

associados em maior medida à cultura, o que tem sido reportado por muitas disciplinas. No 

entanto, as evidências psicológicas desta relação pouco foram exploradas. Neste âmbito, 

visando preencher essa lacuna, Reynolds e Haslam (2011) testaram a associação entre 

mulheres e a natureza nas representações da mídia e nas crenças de pessoas leigas. Para tanto, 

em um primeiro estudo, por meio de análises de imagens veiculadas em sites de grande 

circulação, os autores observaram que as mulheres são associadas com maior frequência à 

natureza que os homens. Partindo deste pressuposto, os autores desenvolveram um segundo 

estudo, com o intuito de verificar a associação entre homens e mulheres como a natureza, 

verificando que as pessoas tendem a associar muito mais mulheres com a natureza do que os 

homens.  

Os resultados reportados apontam também para uma possível associação entre 

mulheres e animais, o que foi previamente apontado por Ortner (1974) e explica que a mulher 

pode ser mais animalizada que o homem em virtude de sua própria fisiologia e instintos, a 

exemplo do “instinto materno”, que a aproxima dos animais e da natureza, enquanto o homem 

é associado à cultura, intelecto e aspectos simbólicos. Isto ocorre porque, diferentemente do 

homem, a mulher canaliza mais recursos para processos naturais de reprodução, enquanto que 

os homens se posicionam como aqueles que devem “controlá-la”. Por estas razões, talvez a 

mulher seja mais associada à natureza e animais que o homem (Reynolds & Haslam, 2011).  

Quanto à objetificação da mulher, observa-se que no entorno social existe uma 

tendência para se perceber a mulher enquanto objeto, uma vez que, no imaginário social, a 
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mulher deve ser bonita, jovem e sexy, o que colabora para a sua percepção enquanto corpo e 

desconsidera-se sua ocupação, personalidade e inteligência (Fredrickson & Roberts, 1999; 

Gordon, 2008). Perceber a mulher enquanto objeto, implica em retirar os seus atributos 

humanos. Neste sentido, Vaes et al., (2011) realizaram um estudo com o intuito de estudar a 

desumanização da mulher por meio da objetificação, ao comparar figuras de homens e 

mulheres representados como “objetos sexuais” e “personalizados”. Os resultados 

demonstraram que as mulheres representadas como “objetos sexuais” tendem a ser mais 

desumanizadas que homens na mesma situação. Também não foram observadas diferenças 

significativas entre as associações de homens e mulheres, sugerindo que ambos tendem a 

desumanizar a mulher, porém, por diferentes razões. Os homens o fazem porque as mulheres 

enquanto objeto são atrativas para os homens, enquanto que as mulheres tendem a se 

distanciar desta representação feminina. 

A desumanização da mulher representa uma série de implicações negativas para a 

mesma. A este respeito, Heflick, Goldberg, Cooper, e Puvia (2010) destacam que a 

objetificação da mulher faz com que ela seja percebida como menos calorosa, moral e 

competente. Neste âmbito, a objetificação da mulher desempenha um papel não apenas no 

nível intrapessoal, mas também interpessoal, na medida em afeta sua chances de sucesso, por 

exemplo, no âmbito laboral, pois contribui para que a mesma seja vista como menos 

competente que o homem (Heflick & Goldenberg, 2009; Loughnan et al., 2010).  

De maneira ainda mais danosa e alarmante, como consequência, a desumanização 

pode servir para a legitimação da agressão e violência contra a mulher, assim como já 

reportado por muitos autores em relação a outros grupos (Bandura, 1999; Kelman, 1974).  

Neste contexto, este processo exerce influencia tanto na predisposição a agressão das 

mulheres quanto nas atitudes frente à violência praticada contra as mesmas. Estas relações 

motivaram o estudo de Rudman e Mescher (2012), por meio do qual os autores observaram 
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que homens que associaram de maneira implícita mulheres a animais e objetos, se mostraram 

mais predispostos para agredir sexualmente as mulheres e se reportaram atitudes negativas 

frentes às vítimas. Em suma, o estudo sugere que a desumanização da mulher possui um 

papel tanto na violência praticada contra elas quanto nas atitudes frente às vítimas femininas 

de violência.  

Biologicamente, homens e mulheres são diferentes, no entanto, o status de 

superior/inferior ganha forma apenas no quadro cultural que define o sistema de valores, 

atribuindo à mulher uma posição de subordinação (Ortner, 1974). Com isso, além de se 

destacar o papel da desumanização da mulher nas atitudes em relação à violência praticada 

contra a mesma, torna-se necessário considerar outras variáveis que podem estar implicadas 

nesta relação, a exemplo dos valores humanos. Estas variáveis se configuram como preditores 

das atitudes e comportamentos (Rokeach, 1973; Schwartz, 2006; Gouveia, 2003) e neste 

estudo será contemplado por meio da Teoria Funcionalista. . 
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CAPÍTULO 3. VALORES HUMANOS 
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A temática dos valores humanos é um assunto recorrente no discurso coletivo, 

estando presente na mídia, no discurso político e religioso, assim como nas conversas 

cotidianas. No imaginário do senso comum, o termo “valores” tem sido utilizado para se 

referir a interesses, prazeres, obrigações morais, desejos, necessidades, objetivos e 

orientações. No entanto, uma definição mais contundente assevera que os valores são 

concepções sobre o desejável internalizadas por indivíduos e sociedades, servindo como 

critérios que guiam não apenas as ações, mas os julgamentos, escolhas e atitudes (Gouveia, 

2013; Schwartz & Bilsky, 1987). Por se tratar de um tema de bastante relevância para a 

compreensão das condutas humanas e da maneira que os indivíduos se posicionam frente a 

determinadas situações, os valores têm sido enfocados em diversas disciplinas como 

Antropologia, Sociologia e Psicologia Social (Rokeach, 1973; Schwartz, 2006). 

Neste sentido, estudiosos têm tentando compreender o nível dos valores (Inglehart & 

Baker, 2000), suas funções (Gouveia, Milfont, & Guerra, 2013), mudança de valores ao 

longo do desenvolvimento (Vione, 2012), assim como suas bases biológicas (Araújo, 2013; 

Renner et al., 2011). O destaque dado ao estudo dos valores pode ser atribuído ao seu papel 

para a compreensão das atitudes e condutas humanas (Bardi & Schwartz, 2001; Rokeach, 

1973). De fato, estes têm sido aplicados para o entendimento de diversos construtos, como 

compromisso religioso (Santos, Guerra, Coelho, Gouveia, & Souza, 2012), bem-estar 

subjetivo (Albuquerque, Noriega, Coelho, Neves, & Martins, 2006) e preconceito 

(Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 2004).  

O interesse pelo estudo dos valores é observado desde a constituição das ciências 

sociais no século XIX, o que se deu por dois motivos: a reflexão epistemológica sobre a 

relação entre os valores e a investigação científica e; o papel determinante deste construto na 

construção da ação social (Ros, 2011). Contudo, em psicologia social, o interesse pela 

temática teve início por volta das décadas de 1960 e 1970, sobretudo em função dos trabalhos 
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de Milton Rokeach (Rokeach, 1973). Desde então, foram desenvolvidos alguns modelos 

teóricos com o intuito de compreender os valores por diferentes perspectivas (e.g., Gouveia, 

1998; Hofestede, 1984; Inglehart,1977; Schwartz & Bilsky, 1987).  

Para a compreensão do delineamento do quadro atual dos valores, assim como 

entender como foram articuladas as diversas concepções teóricas que versam sobre as 

prioridades axiológicas é necessário ter em conta alguns antecedentes históricos que 

contribuíram para a sua consolidação. Neste âmbito, o presente capítulo objetiva apresentar 

algumas concepções-chave que contribuíram para o desenvolvimento dos modelos atuais 

sobre os valores, contemplando as principais perspectivas teóricas em torno da temática. 

Contudo, será enfocada a Teoria funcionalista dos valores humanos, que embasará o presente 

trabalho (Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2013), bem como evidenciar o papel dos valores na 

compreensão das atitudes.  

3.1 Antecedentes do estudo dos valores 

 

A terminologia valores foi proposta pela primeira vez por Thomas e Znanieki (1918) 

a partir do seu estudo do Campesino Polonês, diferenciando este constructo do conceito de 

atitudes (Ros & Gouveia, 2006). Para Thomas e Znaniecki (1918), as atitudes seriam um 

processo da consciência individual que determina a atividade real ou possível do indivíduo 

no mundo social. Por outro lado, os valores seriam qualquer dado que tenha um conteúdo 

empírico acessível aos membros de um grupo social e um significado que possa ser objeto 

atitudinal. Quanto a estas definições, Gouveia, Fônseca, Milfont e Fischer (2011) destaca que 

dois aspectos merecem atenção, a saber: a despeito de serem construtos distintos, atitudes e 

valores se encontram relacionados e; as atitudes possuem natureza intrasubjetiva, enquanto 

os valores são intersubjetivos, ou seja, necessitam de significados partilhados com os demais.  

A Teoria da Ação social também se constitui como uma das perspectivas teóricas 

que contribuiu para o estudo dos valores humanos. Medeiros (2011) destaca que não é 
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possível identificar um único autor para esta teoria, pois reuniu pesquisadores de diferentes 

áreas das ciências humanas, conjugando disciplinas como Antropologia, Sociologia e 

Psicologia. Contudo, no que diz respeito aos valores humanos, destacam-se Parsons (Parsons 

& Shils, 1951) e Clyde Kluckhohn (1951). Estes autores foram responsáveis pela 

consolidação de concepções-chave como a ação motivada e o princípio do desejável, 

respectivamente.  

Talcott Parsons (Parsons & Shils ,1951) procurou desenvolver uma teoria geral do 

comportamento, tratando-se de um modelo integrador que pretendia conjugar diversos 

aspectos do comportamento. Dentre suas contribuições principais ao estudo dos valores, 

destacam-se (1) formulou uma definição de valores, ainda que não lograsse o impacto 

pretendido (Gouveia et al., 2011), porém esta foi pioneira ao tentar diferenciar o desejado do 

desejável (Kluckhonh, 1951); (2) apresentou a ideia de que a vida social dificilmente seria 

possível sem os valores, que são os responsáveis por orientar os indivíduos no meio social; 

(3) introduziu a ideia de orientação dos valores, que fazem com que as pessoas orientem suas 

escolhas; (4) postulou que a priorização de um determinado valor reflete a combinação de 

variáveis inerentes que podem resultar em valores; e (5) a institucionalização de valores em 

um grupo social leva a um efeito de perfeição (Spates, 1983). 

Clyde Kluckhonh (1951), por sua vez, ofereceu contribuições importantes ao estudo 

dos valores ao defini-los como uma concepção explícita ou implícita, própria ao indivíduo ou 

a um grupo, sobre o desejável, influenciando a escolha dos modos, os meios e os fins de uma 

determinada ação. Três elementos merecem destaque nesta operacionalização teórica dos 

valores como afetivos (desejável), cognoscitivos (concepção) e conativos (seleção) (Gouveia, 

1998). Isto implica em dizer que, os valores como uma concepção são abstratos e com isso, 

não podem ser observados diretamente, podendo apenas ser inferido por comportamento 

verbal ou motor. Por serem explícitos ou implícitos, nem todos os valores seriam observados 
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verbalmente. Os valores nesta perspectiva ao serem considerados como características 

individuais ou grupais revela a suposição de que os mesmos possuem uma influência cultural, 

porém podem ser convertidos em algo privativo da personalidade de cada um. Já os valores 

como desejáveis limitam a satisfação de impulsos em consonância com características da 

personalidade e normas sociais. Por fim, os valores podem influenciar o comportamento 

humano, influenciando a escolha das formas, meios (valores instrumentais) e fins (valores 

terminais) da ação (Gouveia, 1998; Medeiros, 2011).  

Além da teoria apresentada, merece destaque também a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades Humanas (Maslow, 1954). De acordo com esta teoria, os seres humanos 

possuem varias necessidades hierarquicamente organizadas, sendo elas fisiológicas – 

necessidades básicas para a sobrevivência; segurança – dispor de um ambiente físico 

propício e possuir estabilidade; pertencimento e amor – necessidade de aceitação no contexto 

social, estima – necessidade de respeito de si e dos demais; conhecimento – necessidades de 

entender, explicar fatos e ter iniciativa, estética – busca ativa por beleza e autorrealização – 

desenvolver potencialidades. Estas necessidades são organizadas em termos ordinais, o que é 

nomeado como prepotência relativa (Maslow, 1954). A importância dada a esta teoria reside, 

principalmente, em sua forma clara de definir a natureza humana, a concebendo como 

benévola (Gouveia, 2003). Este pressuposto implicaria em dizer que os valores são positivos 

e orientados à autorrealização, além de representarem necessidades deficitárias e de 

desenvolvimento (Gouveia et al., 2011). 

As teorias apresentadas, como verificado, forneceram contribuições importantes para 

o desenvolvimento e solidificação de modelos teóricos sobre os valores, destacando-se a 

diferenciação deste construto de construtos como atitudes (Thomas & Znaniecki, 1918); a 

concepção de ação social (Parsons & Shils, 1951); princípio do desejável (Kluckhonh, 1954); 

e valores como representativos das necessidades (Maslow, 1954). Partindo destes 
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pressupostos, a seguir serão apresentados os principais modelos que versam sobre os valores 

humanos e que receberam forte influência das concepções teóricas previamente elencadas. 

 3.2 Principais concepções teóricas  

 

De modo geral, existem duas perspectivas principais no estudo dos valores humanos. 

A primeira se trata da perspectiva sociológica, caracterizada por ser eminentemente cultural. 

Esta vertente possui como seus principais expoentes Hofstede (1984) com os valores 

coletivistas e individualistas; e Inglehart (1977) com as orientações materialista e pós-

materialista. A segunda perspectiva é a psicológica, com foco individual, tendo como 

principais representantes Rokeach (1973) com os valores instrumentais e terminais; Schwartz 

(1992) com os tipos motivacionais; e Gouveia (1998; 2003; 2013) com a Teoria Funcionalista 

dos Valores Humanos. Apesar de se reconhecer a importância de ambas as perspectivas, para 

os fins do presente trabalho, apenas a perspectiva psicológica será abordada.  

3.2.1 Valores Instrumentais e Terminais de Rokeach 

 

Referência obrigatória no estudo dos valores humanos é o livro de Rokeach (1973) 

The Nature of Human Values. Este autor não elaborou propriamente uma teoria acerca dos 

valores humanos. No entanto, em Psicologia Social, é considerado o pai da temática 

(Medeiros, 2011), sendo que suas contribuições embasaram modelos posteriores, a exemplo 

do modelo de Schwartz (1992).  

Para Rokeach (1973) os valores humanos se referem aos modos de conduta e estados 

finais da existência que são pessoalmente e socialmente preferíveis a estados finais da 

existência e modos de conduta alternativos. Para o referido autor, os valores servem, 

inconsciente ou conscientemente, como princípios que guiam os comportamentos e 

contribuem para o desenvolvimento e manutenção das atitudes direcionadas a situações 
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relevantes, bem como fornece meios para julgar moralmente a si mesmo e aos demais e 

comparar-se com os mesmos (Medeiros, 2011).  

Rokeach (1973) fundamenta sua teoria em cinco pressupostos básicos: (1) o número 

de valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem os 

mesmos valores, independentemente da cultura na qual estejam inseridas, diferenciando 

apenas o grau de importância dado a cada um deles; (3) os valores são organizados em 

sistemas de valores; (4) os valores têm seus antecedentes determinados pela cultura, pela 

sociedade, pelas instituições e pela própria personalidade; e (5) as manifestações dos valores 

humanos se configuram como fenômenos dignos de serem estudados e compreendidos pelos 

cientistas sociais.  

Neste modelo teórico são contemplados dois tipos distintos de valores: instrumentais 

(modos de conduta) e terminais (estados finais da existência) (Rokeach, 1973). Os primeiros 

contemplam em si as necessidades de existência, enquanto que os segundos constituem-se 

como meios para alcançar as necessidades humanas. Estes dois tipos são, ainda, subdivididos. 

Os valores instrumentais contemplam valores de competência (e.g., lógico e inteligente), com 

foco intrapessoal; e morais (e.g., honesto e responsável), de enfoque interpessoal. Já os 

valores terminais se subdividem em pessoais (e.g., harmonia interior e salvação), centrados 

no indivíduo, e; sociais (e.g., amizade verdadeira e um mundo de paz), centrados na 

sociedade (Gouveia et al., 2011).  

Com isso, para o autor tratado, era pertinente representar os valores em duas listas 

separadas (valores instrumentais e terminais), cada uma contado com 18 valores, culminando 

no  Rokeach Value Survey, o primeiro instrumento elaborado para a mensuração dos valores, 

permitindo uma análise sistemática do construto (Medeiros, 2011; Ros, 2011). Este 

instrumento alcançou popularidade na mensuração de valores pessoais e sociais (Braithwaite 

& Law, 1985), sendo adaptado para diversos países inclusive para o Brasil (Gunther, 1981).  
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Para Rokeach (1973), os valores são constituídos no processo de socialização, 

adquirindo uma relativa estabilidade na maturidade do indivíduo. Deste modo, considera-se 

que os valores são adquiridos e integrados de maneira hierárquica em um sistema de valores, 

onde cada valor é ordenado segundo a sua importância e prioridade em relação aos demais, o 

que leva a considerar as mudanças decorrentes de uma reordenação das prioridades e não 

uma mudança no sistema de valores, já que esse último é relativamente estável através do 

tempo, segundo este autor. 

Outra contribuição do autor em questão que merece destaque é a diferenciação que o 

mesmo providenciou entre valores de atitudes. Para ele, enquanto as atitudes são crenças 

relativas a um determinado objeto, os valores seriam crenças transituacionais que guiariam 

comportamentos e atitudes (Rokeach, 1981). É ressaltado ainda que ao passo que as atitudes 

representariam uma crença sobre o preferível, os valores seriam uma preferência pelo 

preferível.   

Como pode ser observado por meio do exposto, o título de pais da área não foi dado 

a Rokeach por acaso. Como aponta Gouveia et al.(2011) isto é justificado por algumas 

contribuições fundamentais para a sedimentação do estudo dos valores, a saber: (1) sintetizou 

ideias e conceitos de diferentes correntes teóricas; (2) diferenciou, conceitualmente, valores 

de construtos como atitudes, traços de personalidade e interesses; (3) apresentou uma 

definição específica dos valores e sistemas de valores; (4) propôs o primeiro instrumento 

específico para mensurar os valores. No plano teórico, acrescenta-se também a classificação 

dos valores como terminais e instrumentais; o desenvolvimento do método de 

autoconfrontação para mudança de valores; e proposta de uma tipologia de ideologia política 

a partir das combinações baixa e alta dos valores de liberdade e igualdade. 

Não obstante, cabe destacar algumas críticas direcionadas a esta teoria. 

Primeiramente, a medida construída por este autor é de natureza ipsativa, ou seja, sugere 
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dependência entre as pontuações do indivíduo; a sua estrutura de valores não foi 

adequadamente testada empiricamente; e sua amostra se restringiu apenas a estudantes 

universitários estadunidenses (Gouveia, Martínez, Meira, & Milfont, 2001). Tendo em vista, 

principalmente este último aspecto, Schwartz (1992) desenvolveu um modelo de valores o 

qual foi testado em diversos países com amostras distintas, reunindo evidências de sua 

adequação transculturalmente, o que justifica seu papel preponderante no estudo da temática. 

Este modelo será explorado no tópico seguinte.  

3.2.2 Os Tipos Motivacionais de Schwartz  

 

Atualmente, Schwartz é considerado como um dos maiores representantes no estudo 

dos valores humanos. Este autor desenvolveu sua teoria com base no modelo proposto por 

Rokeach (1973). Contudo, seu trabalho representa um avanço tanto na formulação de uma 

estrutura de valores como no desenvolvimento de um embasamento empírico (Medeiros, 

2011). De acordo com Schwartz e Bilsky (1987), seu modelo trata-se de uma teoria 

unificadora para o campo da motivação humana, organizando as diferentes necessidades, 

motivações e objetivos já propostos por outras teorias.   

Para Schwartz e Bardi (2001), os valores podem ser definidos como metas 

desejáveis e transituacionais que variam em importância e servem como princípios-guia para 

a vida das pessoas ou de alguma entidade social. Schwartz (1992) considera a existência de 

valores singulares, bem como de domínios motivacionais que os agrupam, destacando ainda 

que os valores podem variar no que diz respeito ao seu conteúdo, permitindo as 

representações das necessidades de pessoas e grupos. Esta teoria não se caracteriza 

unicamente pelo desenvolvimento de uma tipologia dos valores humanos, mas 

principalmente pelas relações dinâmicas entre as prioridades valorativas (Schwartz & Bilsky, 

1990).   
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Os valores, segundo o modelo proposto, possuem algumas características básicas, a 

saber: (1) os valores são crenças intrinsecamente ligadas ao afeto; (2) os valores se referem 

a metas desejáveis que motivam a ação; (3) transcendem ações e situações específicas – um 

mesmo valor pode ser relevante em mais de um contexto;  (4) servem como padrões ou 

critérios – orientam as ações e julgamentos; ( 5) os valores são ordenados por importância 

uns em relação aos outros – os valores dos indivíduos se organizam em hierarquia, 

caracterizando-os como tal; (6) a multiplicidade de valores guia a ação – uma ação ativa a 

utilização de mais de um valor (Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz & Bilsky, 1990; 

Schwartz, 2006). Estas características são próprias a todos os valores, no entanto o que 

diferencia um valor do outro é o objetivo ou motivação que ele expressa.  

Em seu modelo mais conhecido, esta teoria contempla dez valores humanos básicos, 

segundo a estrutura motivacional que subjaz cada um deles (Schwartz, 2006; Schwartz & 

Bilsky, 1987). Estes tipos motivacionais de valores baseiam-se em três necessidades humanas 

básicas: (1) necessidades dos indivíduos como organismos biológicos, (2) necessidade de 

interação social e; (3) necessidade de sobrevivência e bem-estar grupal (Schwartz & Bilsky, 

1987). Pode-se, deste modo, apontar os dez valores humanos básicos listados por Schwartz: 

1. Auto-direção: este valor refere-se a pensamento independente e ação; 

escolher, criar, explorar.  

2. Estimulação: diz respeito à busca de excitação, novidade e desafio na vida.  

3. Hedonismo: está relacionado à busca de prazer e gratificação sexual para si 

mesmo. 

 4. Realização: este valor é relativo ao sucesso pessoal através da 

competência demonstrada de acordo com padrões sociais.  

5. Poder: tem a ver com a valorização do status social e prestígio, controle ou 

domínio sobre pessoas e recursos.  
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6. Segurança: diz respeito à busca de harmonia, segurança e estabilidade da 

sociedade, dos relacionamentos e do self.  

7. Conformidade: relaciona-se a restrição de ações, inclinações e impulsos 

que possam perturbar ou prejudicar outros e violar as expectativas sociais ou normas.  

8. Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que a 

cultura tradicional fornece.  

9. Benevolência: busca por preservar e melhorar o bem-estar das pessoas com 

quem se está em contato pessoal frequente. 

10. Universalismo: refere-se à valorização, compreensão, tolerância e 

proteção para o bem-estar de todas as pessoas e pela natureza. 

Os dez valores básicos elencados destinam-se a incluir todos os valores centrais 

reconhecidos nas diversas culturas ao redor do mundo, cobrindo conteúdos valorativos 

distintos propostos em teorias anteriores e em discussões religiosas e filosóficas sobre a 

temática (Schwartz, 2006; Schwartz & Bardi, 2001). Neste âmbito, todo e qualquer valor, 

independente da cultura poderiam ser representados nestes tipos (Schwartz & Bilsky, 1987). 

Como pode ser observado, esta teoria contempla aspectos universais do conteúdo dos 

valores humanos, o que corresponde à hipótese de conteúdo (Schwartz, 1994). Um aspecto 

crucial tratado nesta teoria é que o conteúdo que distingue entre os valores é o tipo de meta 

motivacional que o expressa. Outro pressuposto da teoria é que existem relações entre os 

tipos motivacionais, de modo que alguns tipos são compatíveis, enquanto outros são 

conflitantes o que se refere à hipótese de estrutura (Schwartz, 1992; 1994; Schwartz & Sagiv, 

1995). Neste âmbito, as ações orientadas por qualquer valor possui consequências 

psicológicas e sociais que podem ser congruentes ou conflitantes com a busca de outros 

valores (Schwartz, 2006).  As pessoas podem diferir substancialmente na importância que 
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atribuem aos valores que compõem os dez tipos básicos, todavia a mesma estrutura de 

conflitos e compatibilidades organizaria seus valores (Schwartz, 1994).  

Esta teoria tem reunido evidencias de sua adequação transcultural. Contudo, ao 

longo dos anos os tipos motivacionais têm variado em número, chegando a ser apontado 

como sete (Schwartz, 1990) e onze (Schwartz, 1992, 1994). Em estudo mais recente, 

Schwartz et al. (2010) apresentam um modelo refinado dos tipos motivacionais, baseados no 

pressuposto de que os valores formam um contínuo motivacional circular. Neste estudo, os 

autores definem e ordenam 19 valores neste contínuo, segundo suas motivações compatíveis 

e conflitantes. Para a elaboração dos 19 valores básicos, os autores dividiram dez tipos já 

assinalados em subtipos. Estas variações, de acordo com Medeiros (2011) podem se explicar 

por conta deste modelo ser de base empírica, sem uma teoria sólida e unívoca das 

necessidades humanas. De qualquer modo, o modelo com os dez tipos motivacionais é o mais 

conhecido.  

Certamente, este é o modelo que possui maior impacto no que se refere ao estudo 

dos valores. Sua popularidade se deve a uma diversidade de aspectos, dentre eles pode-se 

citar a sistematização do que havia sido planteado por Rokeach (1973), a exemplo das 

hipóteses de conteúdo e estrutura, operacionalizando-as e testando (Gouveia, Andrade, 

Milfont, Queiroga, & Santos, 2003; Medeiros, 2011). Ademais, Schwartz (1992; Schwartz & 

Bilsky, 1987; 1990) apresentou uma proposta de dez tipos motivacionais, sugerindo relações 

estruturais entre eles. Outro aspecto a ser destacado é a testagem desta teoria em diversos 

países nos cinco continentes, sugerindo a adequação de seu modelo (Bilsky, Janik, & 

Schwartz, 2011).  

Apesar da relevância e das contribuições deste modelo, o mesmo tem sido alvo de 

algumas críticas, o que decorre, principalmente, da ausência de uma base teórica sólida 

subjacente, o que culminou na inconsistência quanto ao número de tipos motivacionais 
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(Gouveia, 1998; Gouveia et al. 2008; Medeiros, 2011). Gouveia (2003) critica também a 

noção de conflito entre os valores, o que não seria compatível com a concepção do desejável 

característica deste construto, o que pode se dever a ausência de um modelo explícito sobre a 

natureza humana.  Frente a estes questionamentos, foi elaborado um novo modelo para o 

estudo dos valores humanos, que será tratado de maneira mais aprofundada no tópico que 

segue.  

3.3 Teoria Funcionalista dos Valores humanos 

 

Recentemente, tem se destacado no estudo dos valores a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos, desenvolvida por meio de questionamentos sobre os modelos já existentes 

na literatura e que vem sendo aprimorada ao longo dos últimos 15 anos (Gouveia, 1998, 

2003, 2013; Gouveia et al., 2008, 2010, 2011; Gouveia et al., 2013). Todavia, este novo 

modelo não se contrapõe às teorias já estabelecidas, mas propõe-se a ser mais parcimonioso e 

integrador, enfocando as funções dos valores, considerando os últimos como aspectos 

psicológicos que guiam os comportamentos e representam cognitivamente as necessidades 

humanas (Gouveia et al., 2008, 2011). 

Como assinalado por Gouveia (2013) e Gouveia et al. (2008), a teoria em questão 

assume alguns pressupostos teóricos principais que a embasam, a saber: a natureza humana – 

considera a natureza benevolente do ser humano, admitindo-se apenas os valores positivos; 

princípios-guias individuais – os valores sevem como padrões gerais de orientação aos 

comportamentos dos indivíduos; base motivacional – os valores caracterizam-se como bases 

cognitivas das necessidades humanas, não apenas individuais, mas societais e institucionais; 

caráter terminal – alguns autores dividem os valores em terminais e instrumentais (e.g., 

Rokeach, 1973), no entanto, neste modelo, consideram-se apenas os valores terminais por 

serem mais precisos, referindo-se a necessidades superiores, indo além de metas imediatas e 
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biologicamente determinadas; e condição perene – supõe que os valores ou suas subfunções 

estão presentes em todas as culturas, de modo que os valores não são mutáveis, apenas as 

suas prioridades.  

Em consonância com o exposto acima, considera-se algumas características para a 

definição de valores humanos, a saber: (a) são conceitos ou categorias; (b) referem-se a 

estados desejáveis de existência; (c) transcendem situações específicas; (d) admitem 

diferentes graus de importância; (e) orientam a seleção ou avaliação de comportamentos e 

eventos e (f) representam as necessidades humanas cognitivamente (Gouveia et al., 2008). 

Como o próprio nome da teoria sugere, esta enfoca as subfunções valorativas. A 

partir de revisões de literatura Gouveia et al. (2008) apontam as duas funções principais dos 

valores humanos, a função de (1) guiar os comportamentos humanos e (2) dar expressão às 

necessidades humanas. A primeira pode ser denominada como o tipo de orientação, enquanto 

que a segunda se refere ao tipo de motivador.  

3.3.1 A função de guiar os comportamentos humanos 

 

Esta função se refere ao círculo de metas, admitindo três critérios de orientação, 

sendo cada um deles dividido em duas subfunções psicossociais: pessoais (experimentação e 

realização), sociais (interacional e normativo) e centrais (existência e suprapessoal) 

(Gouveia, 2013), esta última dimensão foi defendida por Gouveia (1998, 2003), indo além do 

estabelecido por Rokeach (1973), ao observar que alguns valores não poderiam ser 

categorizados como pessoais ou sociais, mas eram congruentes com ambos (Medeiros, 2011; 

Medeiros et al., 2012). Os valores centrais são semelhantes aos valores mistos de Schwartz, 

porém, não se localizam em um espaço circular que indicaria a oposição entre tipos de 

valores específicos ou orientações valorativas (Gouveia, 2003).  
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Gouveia (2003, 2013) aponta que pessoas guiadas por valores pessoais procuram 

alcançar seus próprios benefícios ou condições para que estes sejam alcançados. Por outro 

lado, pessoas que assumem os valores sociais priorizam a convivência com os demais. 

Quanto aos valores centrais, os mesmos podem ser considerados as bases das quais se 

originam os demais valores, compreendendo as necessidades mais básicas e as elevadas. 

 3.3.2 A função de expressar as necessidades humanas 

 

Gouveia et al. (2008) destacam que mesmo não havendo uma correspondência 

perfeita entre valores e necessidades, pode-se considerá-los como representantes cognitivos 

das necessidades. Esta perspectiva não é nova, pois alguns autores, a exemplo de Maslow 

(1954) e Inglehart (1977, 1991) tentaram descrever as necessidades através de 

correspondência destas últimas com os valores humanos. Entretanto, muitos deles não se 

embasaram em uma teoria sólida no que tange ao modelo de necessidades, admitindo tanto as 

positivas e negativas, assim como concebendo os valores como transformações de 

necessidades (Medeiros et al., 2012). Já na teoria funcionalista, Gouveia (1998, 2003) tomou 

como base a lista das necessidades de Maslow (1954).  

Os valores podem ser considerados como materialistas (pragmáticos) ou 

humanitários (idealistas), os quais compõe o nível de necessidades (Gouveia, 2003; Gouveia, 

2013). Os primeiros dizem respeito a ideias práticas, a orientação para metas específicas e 

regras normativas, enquanto os segundos referem-se a ideias e princípios mais abstratos, 

expressando uma orientação universal (Gouveia et al., 2008). Os valores humanitários, 

diferentemente dos materialistas, não são dirigidos a metas concretas, e geralmente são não 

específicos; pessoas orientadas por este motivador tendem a ter um espírito inovador e uma 

mente mais aberta (Gouveia, Milfont, Ficher, & Coelho, 2009). Ressalta-se que o foco deste 

modelo são as necessidades, em especial seu conteúdo e não a sua hierarquia, representando 
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um objeto ou fim último para o qual se acredita que as pessoas são motivadas (Medeiros et 

al., 2012).  

Observa-se assim que os valores humanos, de acordo com esta teoria, possuem duas 

dimensões principais: o círculo de metas (social, central e pessoal) e o nível de necessidades 

(materialista e humanitário). São considerados ainda neste modelo, de modo esquemático, um 

eixo horizontal e um eixo vertical. A função de guiar os comportamentos ocupa o eixo 

horizontal, enquanto que o eixo vertical corresponde à função de dar expressão às 

necessidades humanas (Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 2009). Ao se cruzarem estas 

duas dimensões em um modelo 3 X 2 dos valores, se originam seis subfunções valorativas: 

normativa, interativa, existência, suprapessoal, realização e experimentação. Esta estrutura 

pode ser observada na Figura que segue.  
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Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos 

A seguir serão expostas de maneira breve as principais características de cada uma 

das seis subfunções supracitadas segundo as definições de Gouveia (2003, 2013); Gouveia et 

al. (2011, 2013); Medeiros et al. (2012).  
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Subfunção existência: representa cognitivamente as necessidades fisiológicas mais 

básicas de sobrevivência. A ênfase aqui não está sobre a individualidade pessoal, mas sobre a 

sobrevivência individual. Os valores de existência são particularmente importantes em 

contextos de escassez econômica. Esta é a subfunção mais importante do motivador 

materialista, sendo a fonte das outras duas outras subfunções deste motivador (realização e 

normativa). Estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência são três valores indicadores desta 

subfunção. 

Subfunção realização: refere-se à autopromoção, compreendendo a necessidade de 

ser importante e poderoso. Estes valores originam-se de um princípio pessoal para guiar a 

vida dos indivíduos. Pessoas orientadas por tais valores focam realizações materiais e 

pessoais, sendo imediatistas. Ademais, tendem a dar importância à hierarquia quando esta se 

baseia em demonstração de competência pessoal, valorizando uma sociedade organizada e 

estruturada. Esta subfunção é representada pelos valores de êxito, poder e prestígio. 

Subfunção normativa: contempla os valores relativos ao respeito por símbolos e 

padrões culturais tradicionais, primazia da estabilidade grupal e ênfase na vida social. 

Portanto, corresponde às demandas institucionais e sociais, representando a necessidade de 

controle e as precondições para satisfazer as necessidades. A prioridade a valores normativos 

reflete uma orientação vertical, onde se valoriza a obediência à autoridade. Esta função 

contempla os valores de religiosidade, obediência e tradição. 

Subfunção suprapessoal: Os valores desta subfunção representam as necessidades 

estéticas e de cognição, assim como a necessidade de autorrealização. Indivíduos orientados 

por estes valores tendem a pensar de maneira mais generalizada, baseando-se em critérios 

universais. Trata-se de uma subfunção central, por dar origem a outras duas subfunções: 

experimentação e interativa. Beleza, conhecimento e maturidade são os valores que 

representam esta subfunção. 
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Subfunção experimentação: refere-se à necessidade de descobrir e vivenciar 

estímulos novos. Esta subfunção representa a necessidade de sexo e gratificação. Ressalta-se 

que ela é menos pragmática na busca de alcançar status social ou busca de harmonia e 

segurança social. Os valores desta subfunção são geralmente endossados por jovens e 

contribuem para a promoção de mudanças e inovação na estrutura social. Seus valores são: 

emoção, prazer e sexualidade. 

Subfunção interativa: enfatizam o destino comum e o interesse dos demais. 

Representa as necessidades de pertencimento, amor e afiliação, enfatizando o 

estabelecimento e a manutenção de relações interpessoais. Geralmente os valores desta 

subfunção são priorizados por pessoas mais jovens, principalmente na fase de busca de 

relações íntimas estáveis. Os valores indicadores desta subfunção são afetividade, apoio 

social e convivência. 

Esta teoria não admite conflito entre os valores. Apesar de alguns valores serem 

mais desejáveis que outros, todos são positivos e desejáveis, considerando a natureza 

benevolente do ser humano (Gouveia et al., 2008). Deste modo, as correlações entre as seis 

subfunções valorativas são eminentemente positivas. Este argumento evidencia uma 

congruência entre os valores, como pode ser observado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Congruência das subfunções valorativas 



86 

 

Este modelo pressupõe a existência de três níveis de congruência entre os valores, 

sendo elas baixa, moderada e alta. A baixa congruência existe entre os valores que se 

localizam dos lados opostos do hexágono, os quais possuem diferentes tipos de orientação e 

motivador. A congruência moderada seria estabelecida entre as subfunções que possuem o 

mesmo motivador, mas tipos distintos de orientação. Já a congruência alta contempla os 

valores com o mesmo tipo de orientação, porém com motivadores diferentes. Portanto, ao 

contrário de Schwartz (1992), esta teoria não admite conflito entre valores, mas considera que 

estes variam em níveis de congruência.  

Diante do exposto, além de propor que não existem conflitos entre os valores, esta 

teoria considera a hipótese do conteúdo e estrutura dos valores humanos (Gouveia et al., 

2011). A primeira considera um conjunto de seis subfunções valorativas que são 

representadas por um conjunto específico de valores. Já a hipótese de estrutura compreende 

duas dimensões funcionais a partir das quais os valores se organizam espacialmente, o tipo de 

orientação e o tipo de motivador (Medeiros et al., 2012). A estrutura dos valores baseia-se na 

combinação destas duas dimensões funcionais, estando os valores pessoais e sociais em lados 

opostos da configuração, enquanto que os valores centrais ocupam o centro do espaço 

bidimensional. Já os valores materialistas e humanitários encontram-se em regiões diferentes 

no espaço (Gouveia et al., 2011).  

As hipóteses de conteúdo e estrutura dos valores humanos foram recentemente 

testadas por Medeiros (2011), visando conhecer a adequação da teoria funcionalista a nível 

intra e intercultural. Para tanto, o estudo foi desenvolvido a partir de amostras obtidas nas 

cinco regiões brasileiras e em países como Alemanha, Argentina e Nova Zelândia. As 

conclusões permitiram constatar sua adequação tanto ao contexto brasileiro como ao de 

outros países.  
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A partir do exposto acerca da Teoria Funcionalista, pode-se considerar que a 

mesma, em relação a outros modelos já existentes na literatura, destaca-se por ser 

parcimoniosa e integradora, por apresentar apenas duas funções principais dos valores que se 

desmembram em seis subfunções e contemplar dois dos principais modelos propostos na 

literatura, o tipo de orientação e tipo de motivador, além de apresentar-se adequada 

psicometricamente. Estas são algumas das razões que contribuem para que este modelo venha 

sendo utilizado para embasar a presente dissertação. Antes de deter-se aos estudos empíricos, 

faz-se necessário, contudo, apresentar brevemente a relação entre atitudes e valores, o que 

possibilitará maior compreensão do modo como as prioridades axiológicas podem auxiliar no 

estudo das atitudes frente à violência contra a mulher.  

3.4 Atitudes e Valores 

 

Kahle (1983) destaca que os valores são semelhantes às atitudes no sentido que 

ambos são adaptações abstratas que emergem a partir de processos de assimilação, 

acomodação, organização e integração de informações adquiridas por meio da experiência e 

que promovem trocas entre o indivíduo e o meio social. Apesar desta semelhança, são 

construtos diferentes. Rokeach (1981), por exemplo, diferencia estes construtos em vários 

aspectos. Para este autor, uma atitude representaria diversas crenças focalizadas em um 

objeto, enquanto que um valor seria apenas uma crença que guiaria transcendentalmente as 

ações e julgamentos; o valor, diferente de uma atitude, seria um imperativo para a ação, e 

assim, não apenas uma crença sobre o preferível, mas uma preferência pelo preferível; por 

fim, diferente de uma atitude, um valor é um padrão ou uma medida para guiar ações, 

atitudes, comparações, avaliações e justificativas do eu e do outro.  

Ao diferenciar atitudes e valores, Gouveia (1998), por sua vez, aponta que os 

valores, diferentemente das atitudes, transcendem elementos específicos e se constituem 
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como critérios gerais de orientação. De acordo com Gouveia (2013) essas características 

fazem com que os valores sejam mais resistentes à mudança, assumindo um número menor 

que o das atitudes, na medida em que existem tantas atitudes quanto objetos atitudinais. 

Ademais, os valores refletem as características mais básicas de adaptação e assim 

influenciariam as atitudes (Zanna & Olson, 1994). Em outras palavras, em termos 

hierárquicos, os valores precedem as atitudes.  

Diversos estudos têm corroborado a hierarquia mencionada, empregando os valores 

para conhecer as atitudes frente a shopping centers (Shim & Eastlick, 1998), atitudes pró-

ambientais (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006; Stern & Dietz, 1994) e atitudes frente à 

tatuagem (Gouveia, Medeiros, Mendes, Vione, & Athayde, 2010). Em todas estas pesquisas, 

os valores se mostraram bons preditores das atitudes.  

Hommer & Kahle (1983) ampliaram esta relação, ao incluir também o 

comportamento, propondo que estes construtos são organizados de acordo com a seguinte 

hierarquia valores > atitudes > comportamentos. Este modelo postula que os valores 

exercem influencia nas atitudes, no entanto, o seu efeito no comportamento é indireto, 

funcionando as atitudes como mediadoras desta relação. Recentemente, Milfont, Duckitt, e 

Wagner (2010) testaram este modelo transculturalmente, com amostra de países da Oceania, 

África e América do Sul, por meio do estudo de atitudes e comportamentos ambientais. Os 

resultados mostraram que os valores são preditores das atitudes ambientais, assim como 

houve influência das atitudes nos comportamentos. Os autores verificaram ainda, o papel 

mediador das atitudes na relação entre valores e comportamentos.  

Por meio do exposto, constata-se o papel dos valores como preditores das atitudes. 

Neste âmbito, parece plausível considerar esta variável para a compreensão das atitudes 

frente à violência contra a mulher. Todavia, verifica-se uma carência de estudos que 

considerem a relação entre os valores e as atitudes especificamente frente à violência contra a 
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mulher. A propósito, ao entrar com os marcadores “atitudes” e “violência contra a mulher” na 

plataforma Google Acadêmico, são encontradas 47.300 referências. No entanto, as 

publicações não objetivam propriamente avaliar as atitudes frente a este tipo de violência, 

mas tratam de questões diversas. Ao restringir a busca apenas para artigos com tais palavras 

no título, este número cai para duas referências. Quando se acrescenta o marcador “valores 

humanos”, não se encontrou qualquer trabalho.  

No entanto, é possível citar alguns trabalhos com variáveis correlatos que podem 

fornecer um entendimento sobre a relação entre ambos os construtos. Por exemplo, Sundberg 

(2010) estudou o papel dos valores nas atitudes frente a diversos tipos de violência, inclusive 

a violência praticada por homem. Neste estudo, o autor considera este tipo de violência como 

atos de abuso praticados por homens contra pessoas mais frágeis, tais como mulheres, idosos 

e crianças, funcionando como um mecanismo de controle. Os resultados demonstraram um 

efeito dos valores poder, tradição e conformidade. Deste modo, quanto maior o endosso dos 

valores citados, maior a pontuação em atitudes positivas frente à violência praticada por 

homens. 

Outros estudos que merecem ser citados são aqueles sobre valores humanos e 

sexismo. O sexismo se configura como um preconceito contra a mulher (Feather & McKee, 

2012) e se associa a atitudes positivas frente à violência contra esta última (Rudman & 

Mescher, 2012). Deste modo, estudos realizados sobre este construto pode direcionar a 

relação entre os valores e as atitudes tratadas. No contexto brasileiro, Belo, Gouveia, 

Raymundo, e Marques (2005) verificaram que os valores normativos colaboram para maiores 

níveis de sexismo, enquanto que os suprapessoais parecem inibi-lo. Feather (2004) constatou 

que maiores níveis de sexismo estão associados aos valores poder e realização. Já 

universalismo se relacionou negativamente com este tipo de preconceito. Neste sentido, 

parece que valores conservadores e voltados ao cumprimento de normas se associam a 
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maiores níveis de preconceito contra a mulher. Por outro lado, aqueles universalistas e 

idealistas o inibem. 

Por meio do exposto, verifica-se uma carência de estudos sobre os valores e as 

atitudes frente à violência contra a mulher. Contudo, pesquisas que tratam de construtos 

correlatos permitem presumir uma relação eminente entre estas variáveis. Ademais, como 

evidenciado no capítulo anterior, a desumanização da mulher também pode auxiliar no 

entendimento das atitudes em questão. Destarte, a seguir serão apresentados os estudos 

empíricos delineados para o alcance dos objetivos desta dissertação.  
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS 
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4. ESTUDO 1. ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, 

VALORES E DESUMANIZAÇÃO 
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Estudos prévios demonstram que atitudes mediante a violência contra a mulher 

exercem influência nas respostas das vítimas e daqueles que estão ao redor desta, podendo 

contribuir para a ocorrência e/ou reincidência deste tipo de violência (Ferrer-Pérez & Bosch-

Fiol, 2013; Gracia & Herrero, 2007).  Apesar das atitudes se destacarem como foco em 

campanhas preventivas, ainda é precário o conhecimento sobre os fatores que influenciam as 

atitudes frente à violência contra a mulher (Flood & Pease, 2009). Pesquisas recentes têm 

apontado uma forma de preconceito extremo contra a mulher como uma variável importante, 

destacando-se a desumanização da mulher para o entendimento destas atitudes (Rudman & 

Mescher, 2012). Os valores dos indivíduos também podem auxiliar para o entendimento de 

tais atitudes, uma vez que são variáveis que têm se mostrado teórica e empiricamente 

preditoras destas últimas (Medeiros, 2007; Milfont et al., 2010).  

Partindo dos pressupostos mencionados, o objetivo deste estudo foi verificar a 

relação entre as atitudes frente à violência contra a mulher, os valores humanos e a 

desumanização da mulher. Concretamente, pretendeu-se conhecer que subfunções valorativas 

se sobressaem na explicação de tais atitudes, bem como observar se a desumanização da 

mulher por meio de sua associação a animais e objetos pode influenciar tais atitudes. 

Adicionalmente, adaptou-se ao contexto brasileiro a Escala de atitudes frente à violência 

conjugal contra a mulher (EAVCM) e Escala de atitudes frente à violência sexual contra a 

mulher (EAVSM), procurando reunir evidências de validade e confiabilidade dos 

instrumentos.  Por motivos didáticos, este estudo foi dividido em duas partes principais. A 

primeira trata dos parâmetros psicométricos das medidas, enquanto a segunda apresenta os 

correlatos das atitudes, considerando os valores e a desumanização da mulher.  
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4.1 Propriedades psicométricas dos instrumentos 

4.1.1 Método 

4.1.1.1 Participantes 

 Para os fins do presente estudo, contou-se com a participação de 522 pessoas, com 

idade variando de 18 a 61 anos (M = 23,3; DP = 6,99). A maioria foi do sexo feminino 

(64,6%), solteira (81,3%), católica (43,2%) e de classe média (50,9%). Destes, 200 eram 

pertencentes à população geral, com idade variando de 18 a 59 anos (M = 24,8; DP = 7,55), 

em maioria mulheres (66%), solteira (81,5%), com ensino superior incompleto (54%), 

católica (52%) e de classe média (50,5%), cujas respostas foram utilizadas para a condução 

da Análise Fatorial Exploratória dos instrumentos a serem validados neste estudo. Já os 

demais 322 participantes eram estudantes universitários, com idade entre 18 e 61 anos (M = 

23,0; DP = 2,88), do sexo feminino (64,2%), solteira (81,3%), católica (41,8%), de classe 

média (50,9%) e suas respostas foram utilizadas para a condução das Análises Fatoriais 

Confirmatórias das escalas.  

4.1.1.2 Instrumentos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos, todos autoaplicáveis.   

 

Escala de atitudes frente à violência conjugal contra a mulher (EAVCM) (Anexo 

II). Esta medida, a ser validada neste estudo para o contexto brasileiro, foi desenvolvida por 

Nayak et al., (2003) e consta de 5 itens avaliando atitudes frente à violência física praticada 

contra mulheres e agressão física ( e.g., 2. Algumas mulheres merecem apanhar; 4. A 

agressão de um homem é justificada se a mulher é infiel). A escala de resposta é do tipo likert 

de 4 pontos variando de 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente). Quanto à 

consistência interna da medida, esta possui alfa de Cronbach de 0,77. 

Escala de atitudes frente à violência sexual contra a mulher (EAVSM) (Anexo III). 

Este instrumento que também será validado neste estudo, é de autoria de Nayak et al., (2003) 
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e é originalmente formado por 10 itens (e.g., 9. O álcool faz com que o homem cometa 

violência sexual; 7. Violência sexual é um crime passional). A escala de resposta também é 

do tipo likert de 4 pontos, com extremos 1 (discordo totalmente) e 4 (concordo totalmente). 

Quanto à sua consistência interna, este fator possui um coeficiente de 0,72 (alfa de 

Cronbach).  

Questionário sociodemográfico (Anexo IX). Tais questões possuíram como intuito 

caracterizar a amostra estudada, bem como fazer análises comparativas, constando perguntas 

referentes à idade, sexo, estado civil, classe socioeconômica e religião. 

Para a aplicação dos instrumentos, inicialmente suas versões em inglês dos 

instrumentos a serem validados, procedeu-se com a tradução de seus itens, instruções e escala 

de resposta para o português. Esta tarefa foi realizada por uma pesquisadora bilíngue e em 

seguida, ocorreu uma tradução reversa, de maneira que a versão em português foi traduzida 

novamente para o inglês por uma nova pesquisadora bilíngue. O passo seguinte foi comparar 

ambas as versões em inglês com o auxílio de uma terceira pessoa também bilíngue. Neste 

procedimento não foi constatada a necessidade de qualquer alteração substancial da versão 

em língua portuguesa, havendo um esforço para preservar os significados expressos por cada 

um dos itens.  Estes passos foram traçados para ambas as escalas.  

No entanto, antes da aplicação dos instrumentos, foi realizada uma avaliação 

semântica dos itens. Este processo foi desenvolvido com a colaboração de cinco estudantes 

universitários de uma universidade pública, procurando-se verificar se o conteúdo dos itens, 

bem como sua escala de resposta eram inteligíveis. Este procedimento não demandou a 

realização de alterações substanciais em qualquer das escalas. 

4.1.1.4 Procedimento 

 

Inicialmente, este estudo recebeu parecer favorável pelo Comitê de ética em pesquisa 

do Hospital Universitário Lauro Wanderley – UFPB (Protocolo CEP/HULW nº 674.287) 
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(Anexo X). Em seguida, procedeu-se com a coleta de dados que ocorreu de duas maneiras 

distintas por questões de conveniência.  

A primeira ocorreu online, por meio do software lime survey, sendo os participantes 

contatados via e-mail ou por meio das redes sociais. No questionário eram descritos os 

objetivos da pesquisa e todos os procedimentos envolvidos, assim como foi enfatizado o 

caráter voluntário e sigiloso. Para efetivar a participação, os colaboradores deveriam marcar 

uma opção que indicava a sua concordância com os procedimentos descritos, o que 

correspondia ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) nesta versão dos 

instrumentos. Com isso, os participantes autorizavam a utilização das respostas fornecidas 

para fins de pesquisa e eram esclarecidos de que poderiam abdicar de sua participação na 

pesquisa a qualquer momento sem ônus algum. Deste modo, cumpriu-se com os preceitos 

éticos exigidos em pesquisa com seres humanos.  

Já a segunda coleta de dados aconteceu em uma universidade pública de João Pessoa 

em ambiente coletivo de sala de aula, porém os participantes respondiam aos instrumentos de 

maneira individual. Os questionários foram aplicados por colaboradores treinados que antes 

de conduzir a coleta, esclareciam todos os objetivos do estudo, assim como seus riscos e 

benefícios. Os participantes formalizaram a sua participação por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Mais uma vez, foram cumpridos todos os requisitos 

éticos aplicados à pesquisa com seres humanos. Foram necessários 20 minutos para 

completar os questionários.  

4.1.1.4 Análise de dados 

 

 Foram realizados testes de diferenças entre médias (teste t) com o objetivo de verificar 

o poder discriminativo dos itens dos instrumentos, bem como análises dos componentes 

principais das medidas com o intuito de identificar sua estrutura fatorial e cálculo do alfa de 

Cronbach que se trata de um indicador de consistência interna. Para a efetuação destas 
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análises foi utilizado o pacote estatístico SPSS (versão 21). Ademais, para confirmar a 

estrutura fatorial dos instrumentos, utilizou-se o programa estatístico Amos (versão 21). Para 

tanto, empregou-se o estimador ML (Maximum Likelihood), admitindo-se os seguintes 

indicadores de ajuste (Byrne, 2013; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Tabachnick & 

Fidell, 2013):  

χ² (qui quadrado). Esta é uma medida tradicional de ajuste do modelo aos dados e 

quanto maior este valor, pior o ajustamento dos dados. No entanto, esta medida possui 

algumas limitações, como o fato de ser influenciado pela normalidade e severos desvios da 

normalidade poderiam resultar na rejeição de um modelo, ainda que este seja propriamente 

especificado. Uma segunda limitação seria a sensibilidade desta medida ao tamanho da 

amostra. Em virtude destes problemas, na literatura, alternativamente, tem-se empregado a 

sua razão em função dos graus de liberdade (χ²/gl) que minimiza a influência do tamanho da 

amostra. Apesar de não existir um consenso quanto ao valor adequado, as recomendações 

variam entre 2 e 5 como o máximo valor aceito.  

O Goodness-of-Fit Index e Adjusted Goodness-of-Fit Index indicam a proporção de 

variância e covariância dos dados que é representada pelo modelo teórico testado. Os valores 

de ambos os índices variam entre 0 e 1, todavia são aceitos valores em torno de 0,90 como 

indicadores de bondade de ajuste, apesar de alguns autores proporem um valor de 0,95 como 

mais apropriado. De acordo com Hooper et al. (2008), dada a influência do tamanho amostral 

nestes indicadores, eles não devem ser tomados como medidas autônomas de ajuste do 

modelo, mas utilizados em conjunto com outros indicadores.  

Comparative Fit Index. Trata-se de um indicador comparativo adicional de ajuste do 

modelo que funciona bem ainda que o tamanho da amostra seja reduzido. Este índice admite 

que todas as variáveis latentes não são correlacionadas e compara a matriz de covariância da 

amostra com este modelo nulo. Os valores variam de 0 a 1 e quanto mais próximo deste 
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último, maior o ajuste do modelo aos dados. Apesar de serem admitidos valores acima de 

0,90, tem-se assumido recentemente um índice acima de 0,95 como uma medida mais 

adequada.  

Root-Mean-Square Error of Approximation. Este índice é tido como um indicador de 

“maldade” de ajuste, ou seja, valores altos indicam um não ajuste do modelo aos dados. 

Consensualmente, tem-se admitido até 0,10 como um modelo aceitável. No entanto, 

recentemente, tem-se optado por considerar valores até 0,08.  

Além dos indicadores citados, calculou-se também a confiabilidade composta (CC) 

que se trata de um indicador de consistência interna e comumente é aceito um valor de 0,70 

como prova de fidedignidade da medida. Todavia, valores abaixo deste marcador podem ser 

aceitos em investigações exploratórias. Esta medida é utilizando como uma alternativa ao alfa 

de Cronbach que possui a desvantagem de ser influenciado pela quantidade de itens da 

medida. Assim, medidas com um grande número de itens tendem a inflar o valor do alfa 

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Thatam, 2010). 

4.1.2 RESULTADOS 

 

4.1.2.1 Validação da escala de Atitudes frente à violência conjugal contra a mulher 

 

 Inicialmente, procurou-se avaliar o poder discriminativo dos itens. Para tanto, foram 

estabelecidos grupos-critérios internos com base na mediana empírica (Me = 1,20), 

considerando a pontuação dos respondentes na escala de atitudes em questão, denominando-

os de grupos superior e inferior. Por meio do teste t¸ comparou-se as médias de ambos os 

grupos para cada um dos itens com o intuito de verificar se estes últimos conseguiam 

diferenciar pontuações próximas.  Os resultados são resumidos na Tabela 1.  

 

 



99 

 

 

Tabela 1 

 Poder discriminativo dos itens da EAVCM 

 Grupo Inferior Grupo Superior  

t Item M DP M DP 

1 1,2 0,48 2,0 0,62 8,72* 

2 1,1 0,35 2,2 0,93 11,66* 

3 1,3 058 2,5 0,68 11,39* 

4 1,1 0,27 1,9 0,76 10,96* 

5 1,2 0,46 2,2 0,90 9,59* 

Notas. *p <0,001.  

 Como demonstrado na Tabela 1, todos os itens da EAVCM foram capazes de 

distinguir participantes com pontuações próximas.  

 Após a verificação do poder discriminativo dos itens, procurou-se conhecer as 

possíveis estruturas fatoriais do instrumento em questão. Para tanto, foi observada 

previamente a fatorabilidade da matriz com o objetivo de constatar se seria possível a 

condução da análise fatorial, pois caso os itens não apresentem variância em comum, este 

tipo de análise não é adequada. Neste caso, a viabilidade da análise fatorial foi confirmada 

por meio do KMO = 0,79 e do Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (10) = 235,34, p < 0,001.  

Em seguida, com o fim de conhecer a estrutura fatorial da escala, foi efetuada uma 

Análise dos Componentes Principais (ACP), sem fixar o número de fatores e o tipo de 

rotação. Para tanto, muitos critérios poderiam ser utilizados. No entanto, no presente estudo 

optou-se pelo uso de três, a saber: Kaiser, Cattell e Horn. Com base nos valores próprios 
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(eingevalues) (critério de Kaiser), apenas um fator foi extraído, responsável pela explicação 

de 52,2% da variância total. Todavia, uma vez que este critério superestima o número de 

fatores, decidiu-se ter em conta outros dois critérios mais robustos, quais sejam a distribuição 

gráfica dos valores próprios (Cattell) e a geração destes valores aleatoriamente (Horn). Com 

base no critério de Cattell (screeplot), observa-se a presença de um único fator, assim como 

demonstrado no critério previamente considerado, o que pode ser observado na Figura 4.  

 

 Figura 4. Representação gráfica dos valores próprios da EAVCM 

 Quanto ao terceiro critério, isto é, a análise paralela (critério de Horn) compara 

valores próprios gerados aleatoriamente em função da amostra e do número de variáveis 

(itens) com aqueles produzidos pela matriz de componentes. O princípio da análise paralela é 

que os valores próprios reais serão maiores que os gerados aleatoriamente (Haytton, Allen, & 

Scarpello, 2004). Neste sentido, foram considerados os parâmetros do banco de dados 

original (200 participantes com 5 variáveis) com 1000 simulações, sendo os resultados 

resumidos na Tabela que segue.  
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Tabela 2 

Análise paralela dos itens da EAVCM 

Valores observados Valores simulados Percentis 

2,61 1,19 1,29 

0,82 1,08 1,14 

0,57 0,99 1,04 

0,51 0,91 0,96 

0,47 0,80 0,87 

 

 Com base na Tabela anterior e nos demais critérios considerados, parece evidente a 

extração de um único componente. Na Tabela 3 são ilustrados o conteúdo dos itens que 

compõem este fator, bem como suas respectivas cargas fatoriais. Ressalta-se que utilizou-se 

um valor de saturação acima de 0,30 (Pasquali, 2009) como ponto de corte, de modo que 

todos os itens obtiveram valores adequados. Neste sentido, nenhum item foi excluído.  

Tabela 3 

Saturações dos itens da EAVCM 

Conteúdo dos itens Saturação no fator 

04. A agressão de um homem é justificada se a mulher 

é infiel.  
0,77 

03. Muitas mulheres agredidas fazem coisas que levam 

seus maridos a atingi-las.  
0,77 

01. O mau humor da mulher é a maior causa da 

violência no lar. 
0,73 

05. Uma mulher obediente e que cuida de seu marido 

jamais irá apanhar. 
0,70 

      02. Algumas mulheres merecem apanhar. 0,61 
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Número de Itens 5 

Valor próprio 2,61 

%Variância total explicada 52,2 

Alfa de Cronbach 0,76 

  

De acordo com a Tabela 3, o componente geral da escala reúne cinco itens que 

possuem saturações variando de 0,61 (02. Algumas mulheres merecem apanhar) a 0,77 (03. 

Muitas mulheres agredidas fazem coisas que levam seus maridos a atingi-las; 04. A agressão 

de um homem é justificada se a mulher é infiel). Este fator apresentou um valor próprio de 

2,61 e explica uma porcentagem de 52,2% da variância total, com consistência interna 

calculada por meio do alfa de Cronbach de 0,76.  

 Em resumo, estes indicadores indicam validade fatorial e consistência interna da 

Escala de atitudes frente à violência conjugal (física) contra a mulher. Contudo, a análise 

conduzida é essencialmente exploratória. Deste modo, procedeu-se com a checagem do 

modelo unifatorial identificado com uma amostra independente (estudantes universitários, 

como delineado no método) por meio de uma análise fatorial confirmatória, admitindo que 

todos os itens saturavam em um fator geral.  

 Os resultados da análise confirmatória demonstraram a adequabilidade do modelo em 

questão: χ² (5) = 5,26, p<0,001; χ²/gl = 1,05, GFI = 0,99; AGFI = 0,98; CFI = 0,99 e RMSEA 

= 0,01 (IC90% = 0,000-0,079).Todos os itens do instrumento apresentaram saturações 

significativas (pesos fatoriais, λ) estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; ᴢ >1,96; p <0,05), 

parecendo existir validade fatorial desta medida, sendo sua estrutura fatorial apresentada na 

Figura 4. 
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Figura 5. Estrutura fatorial da EAVCM 

Conhecida a sua estrutura fatorial, decidiu-se conhecer o seu indicadores de precisão, 

utilizando-se a consistência interna, calculada por meio do alfa de Cronbach. O alfa foi de 

0,60 e a CC que alcançou um valor de 0,68. Apesar de não serem os valores ideais, estão 

próximos ao exigido pela literatura.  

4.1.2.2 Validação da Escala de Atitudes frente à Violência Sexual contra a Mulher 

 

 Em um primeiro momento, procurou-se avaliar o poder discriminativo dos itens do 

instrumento, demarcando-se grupos-critérios internos com base na mediana empírica (Me = 

1,60). Tais grupos foram estabelecidos considerando a pontuação dos respondentes na escala 

de atitudes em questão, denominando-os de grupos superior e inferior. Mediante o uso do 

teste t¸ comparou-se as médias de ambos os grupos para cada um dos itens como meio de 

identificar se os mesmos permitem diferenciar pontuações próximas.  Os resultados são 

ilustrados na Tabela 4.  
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Tabela 4 

Poder discriminativo dos itens da EAVSM 

 Grupo Inferior Grupo Superior 

t 

Item M DP M DP 

1 1,5 0,60 2,1 0,76 6,47* 

2 1,7 0,85 2,6 0,73 7,39* 

3 1,1 0,39 1,9 0,69 9,03* 

4 1,1 0,38 1,9 0,58 10,54* 

5 1,1 0,33 1,8 0,85 7,21* 

6 1,1 0,28 1,9 0,74 9,28* 

7 1,2 0,58 2,1 0,91 7,68* 

8 1,3 0,61 2,1 0,82 7,89* 

9 1,7 0,84 2,7 0,80 8,03* 

10 2,2 1,09 3,0 0,83 5,54* 

Nota. * p < 0,001. 

Como demonstrado na Tabela 4, todos os itens da EAVSM apresentaram poder 

discriminativo significativo (p < 0,001), podendo diferenciar os grupos-critérios mesmo que 

estes apresentem pontuações próximas.  

 Em seguida, procurou-se conhecer os possíveis componentes da escala. Visando este 

fim, constatou-se a viabilidade da análise fatorial por meio do KMO = 0,82 e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ²(45) = 454,99, p < 0,001. Posteriormente, objetivou-se conhecer a 
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estrutura fatorial da escala, considerando os três critérios utilizados com a escala anterior. 

Para tanto, efetuou-se uma Análise dos Componentes Principais (ACP), sem fixar o número 

de fatores e o tipo de rotação. Tomando como base os valores próprios acima de um, três 

fatores foram extraídos, responsáveis conjuntamente pela explicação de 57,6% da variância 

total. Por outro lado, a distribuição gráfica dos valores próprios constatou a presença de um 

único fator, como observado na Figura que segue. 

 

 

Figura 6. Representação gráfica dos valores próprios da EAVSM 

 

Para dirimir qualquer dúvida quanto à quantidade de fatores a ser extraída, optou-se 

pela utilização de um critério mais robusto, neste caso a geração dos valores próprios 

aleatoriamente e a comparação destes com os observados. Como constatado na Tabela 5, a 

seguir, este indicador apontou uma estrutura unifatorial.  
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Tabela 5 

Análise paralela dos itens da EAVSM 

Valores observados Valores simulados Percentis 

3,56 1,36 1,47 

1,16 1,25 1,32 

1,02 1,16 1,22 

0,87 1,08 1,14 

0,81 1,01 1,07 

0,65 0,95 1,00 

0,57 0,89 0,93 

0,48 0,82 0,88 

0,45 0,75 0,81 

0,39 0,67 0,74 

 

 Neste âmbito, tomando-se como base os dois últimos critérios, uma nova análise dos 

componentes principais foi desenvolvida, fixando um único fator. Os resultados da análise 

são demonstrados na Tabela 6. 



107 

 

 

 

 

 

Tabela 6  

Saturação dos itens da EAVSM 

Conteúdo dos itens 
Saturação no 

fator 

04. Muitas mulheres que são violentadas sexualmente são paqueradoras. 
0,70 

03. Quase metade das mulheres inventa ter sofrido violência sexual para 

proteger a sua reputação. 
0,68 

05. Se uma mulher se veste com roupas indecentes, ela tem culpa de ser 

violentada. 
0,63 

06. Homens que praticam violência sexual têm o sexo negado por suas 

esposas. 
0,61 

01. Muitas mulheres falsamente denunciam ter sofrido uma violação sexual 

para obter atenção. 
0,52 

08. Muitas das violações sexuais são espontâneas. 
0,49 

02. Mulheres que são fisicamente atraentes possuem maior probabilidade de 

serem violentadas sexualmente. 

 

0,46 

07. Violência sexual é um crime passional. 
0,42 

09. O álcool faz com que o homem cometa violência sexual. 

 
0,41 

10. Homens que praticam violência sexual são muito agressivos na maioria 

de suas relações. 

0,28 

Número de Itens 10 

Valor próprio 3,56 

%Variância total explicada 29,1 

Alfa de Cronbach 0,78 

 

De acordo com a Tabela 6, o componente geral da escala reúne nove itens, uma vez 

que o item 10 apresentou saturação abaixo do ponto de corte recomendado na literatura, 

sendo excluído. Os demais apresentaram saturações variando de 0,41 (09. O álcool faz com 

que o homem cometa violência sexual) a 0,70 (04. Muitas mulheres que são violentadas 

sexualmente são paqueradoras). Este fator apresentou um valor próprio de 3,56 e explica 
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uma porcentagem de 29,1% da variância total, com consistência interna calculada por meio 

do alfa de Cronbach de 0,78.  

 Em suma, estes critérios parecem indicar validade fatorial e consistência interna da 

Escala de Atitudes Frente à Violência Sexual contra a Mulher. Contudo, dado o caráter 

exploratório da análise, fez-se necessário a testagem deste modelo. Neste âmbito, o passo 

seguinte foi a checagem do modelo unifatorial com uma amostra independente (descrita no 

método) por meio de uma análise fatorial confirmatória, admitindo que todos os itens 

saturavam em um fator geral.  

 Os resultados demonstraram índices marginais de adequação do modelo em questão: 

χ² (27) = 151,13, p<0,001; χ²/gl = 5,60, GFI = 0,90; AGFI = 0,84; CFI = 0,70 e RMSEA = 

0,11 (IC90% = 0,101-0,138).Todos os itens do instrumento apresentaram saturações 

significativas (pesos fatoriais, λ) estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; ᴢ >1,96; p <0,05), 

parecendo existir validade fatorial desta medida, sendo sua estrutura fatorial apresentada na 

Figura 6. 

 

Figura 7. Estrutura fatorial da EAVSM 



109 

 

Em seguida, foi verificada a consistência interna da EAVS que na amostra considerada 

foi de 0,63 (alfa de Cronbach). Adicionalmente, calculou-se a CC que mostrou um valor de 

0,73, demonstrando a fidedignidade da medida. 

Adicionalmente, verificou-se que as pontuações médias nas duas escalas se 

correlacionaram positivamente (r = 0,71, p <0,001), demonstrando que pessoas que possuem 

atitudes positivas frente à violência física também tendem a possuir atitudes de suporte à 

violência sexual contra mulheres. Quando ambas as pontuações são comparadas por meio de 

um teste t de medidas repetidas, verificou-se que as pessoas apresentaram um maior nível de 

suporte à violência sexual (M = 1,7; DP = 0,47) que física (M = 1,4; DP = 0,48), t (199) = 

11,78, p < 0,001.  

 Validadas as escalas de avaliação das atitudes, o passo seguinte foi conhecer em que 

medida as atitudes se associam aos valores humanos e a desumanização implícita da mulher. 

Os resultados são apresentados no próximo tópico. 

4.2 Relação entre as atitudes, os valores humanos e a desumanização da mulher 

 

4.2.1 Método 

4.2.1.1 Delineamento e Hipóteses 

 

 Trata-se de um estudo com delineamento correlacional, do tipo ex post facto. De 

acordo com o objetivo do presente trabalho, seis hipóteses foram formuladas. Apesar de se 

tratar de duas medidas distintas para a avaliação das atitudes mediante a violência contra a 

mulher (violência conjugal e sexual), por questões de parcimônia, ao redigir as hipóteses, 

optou-se por considerar as atitudes frente à violência de modo geral, sem especificar o tipo de 

violência. A seguir as hipóteses são apresentadas. 

Hipóteses:  
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Hipótese 1. Participantes que associarem em maior medida mulheres a animais terão atitudes 

positivas frente à violência contra a mulher; 

Hipótese 2. Participantes que associarem em maior medida mulheres a objetos terão atitudes 

positivas frente à violência contra a mulher; 

Hipótese 3. A subfunção realização se correlacionará positivamente com atitudes positivas 

frente à violência contra a mulher; 

Hipótese 4. A subfunção normativa se correlacionará positivamente com atitudes positivas 

frente à violência contra a mulher; 

Hipótese 5. A subfunção suprapessoal se correlacionará negativamente com atitudes 

positivas frente à violência contra a mulher; 

Hipótese 6. Participantes do sexo masculino terão atitudes positivas frente à violência contra 

a mulher em maior medida que aqueles do sexo feminino. 

 

4.2.1.2 Participantes 

 

 Os participantes foram divididos nesta etapa segundo o tipo de questionário 

respondido. Os questionários se diferenciavam em função da medida implícita respondida 

após as medidas explícitas. O questionário tipo I era seguido do TAI humanos-animais, 

enquanto que o tipo II era procedido pelo TAI humanos-objetos.  

 Quanto aos participantes que responderam a primeira versão, contou-se com 120 

pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (62,5%), com idade variando de 18 a 57 anos (M 

= 24,7, DP = 6,62). A maior parte declarou-se solteira (80%), católica (52,5%) e de classe 

média (44,2%). 

 No que se refere aos respondentes da segunda versão, participaram 95 pessoas, sendo 

a maioria do sexo masculino (52,4%), com faixa etária entre 18 e 50 anos (M = 23,3, DP = 
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4,65). Ademais, a maioria declarou-se solteira (89,5%), católica (54,7%), e de classe média 

(56,8%). 

4.2.1.3 Instrumentos 

 Além das escalas de atitudes validadas previamente e de um questionário 

sociodemográfico, os participantes responderam aos seguintes instrumentos. 

Questionário dos Valores Básicos (Anexo IV). Este instrumento foi elaborado por 

Gouveia et al. (2008) e é composto por 18 itens (valores básicos). Os valores contêm dois 

descritores cada (AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter 

alguém para compartilhar meus êxitos e fracasso). Os participantes são solicitados a avaliar 

cada item em uma escala tipo likert que varia de 1 (totalmente não importante) a 7 

(totalmente importante), considerando a importância, de cada valor, como princípio-guia para 

suas vidas. 

 

Medidas Implícitas 

 

Teste de Associação Implícita (TAI) Humanos-Animais: Esta é uma versão 

computadorizada adaptada do The Animal Implicit Association Test de Rudman e Mescher 

(2012), na qual se valeu das categorias de estímulo Animais (elefante, jacaré, zebra e camelo) 

e Humanos (cultura, sociedade, mente e música), e como categorias-alvo Mulheres (mulher, 

feminino, ela e moça) e Homens (homem, masculino, ele e rapaz). Neste teste, os estímulos 

(palavras) aparecem no centro da tela e o participante deve utilizar duas chaves de resposta: a 

chave esquerda (tecla E) e a chave da direita (tecla I) para associar o estímulo à categoria a 

qual ele pertence. São vários blocos de ensaio e o participante é instruído a responder o mais 

rápido possível, tentando não cometer erros.  

No bloco 1, os participantes são apresentados a uma variedade de palavras relativas 

a Homens e Mulheres. Eles são instruídos a apertar a “tecla E” quando veem palavras 
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referentes a Homens e a pressionar a “tecla I” para associar palavras pertencentes à categoria 

Mulheres. No bloco 2, os respondentes se deparam com palavras sinônimas de Humanos e 

Animais. Quando visualizarem palavras relativas a Humanos, devem ativar a chave esquerda 

(tecla E) e quando veem palavras sinônimas de Animais pressionar a chave da direita (tecla I). 

No bloco 3, os participantes são informados a ativar a “tecla E” quando avistarem palavras 

relativas a Homens e Humanos e a “tecla I” no caso de estímulos relacionados a Mulheres e 

Animais (Bloco congruente). O bloco 4, é semelhante ao 2. Todavia as categorias Humanos e 

Animais são invertidas, ou seja, a categoria da esquerda passa a aparecer no lado direito e 

vice-versa. Por sua vez, o bloco 5 é similar ao 3. Contudo, os participantes devem apertar a 

“tecla E” quando aparecerem palavras pertencentes a Mulheres e Humanos (Bloco 

incongruente) e a “tecla I” quando visualizarem estímulos relativos a Homens e Animais. 

Como pode ser observado, o bloco 3 é o bloco congruente, ou seja, espera-se ue as 

associações deste ensaio sejam feitas mais rapidamente que as do bloco 5, que por sua vez, é 

o bloco incongruente, onde espera-se que os sujeitos gastem mais tempo.  

 

Figura 8. Sequência dos cinco blocos do TAI Humanos – Animais 

 

Teste de Associação Implícita (TAI) Humanos-Objetos: Trata-se de uma versão 

computadorizada adaptada do The Object Implicit Association Test de Rudman e Mescher 
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(2012), no qual utilizou-se como categorias de estímulo Objetos (objeto, instrumentos, 

equipamento e utensílio) e Humanos (cultura, sociedade, mente e música), e como categorias-

alvo Mulheres (mulher, feminino, ela e moça) e Homens (homem, masculino, ele e rapaz). A 

lógica deste teste é semelhante a do anterior, ou seja, formado por cinco blocos, onde os 

participantes devem utilizar as teclas “E” e “I” para associar os estímulos do centro às 

categorias da esquerda e da direita, respectivamente.  

 

Figura 9. Sequência dos cinco blocos do TAI Humanos - Objetos 

 

4.1.2.4 Procedimento 

 

 Foi adotado o mesmo procedimento descrito previamente para a coleta de dados 

online. 

4.1.2.5 Análise de dados 

 

A tabulação dos dados e as análises estatísticas foram efetuadas por meio do programa 

SPSS (versão 21). Além das estatísticas descritivas, isto é, análise de frequência, medidas de 

tendência central e dispersão, foram calculadas correlações r de Pearson e regressão linear 

múltipla com o intuito de testar as hipóteses formuladas sobre a relação entre valores, 

desumanização da mulher e atitudes. Foram realizado também testes de diferenças entre 
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médias (MANOVA) com o intuito de comparar as atitudes em relação à violência contra a 

mulher entre participantes do sexo masculino e feminino.  

Além do mencionado, utilizou-se o escore D para o cálculo da associação implícita 

em ambas as medidas (TAI animais e TAI objetos) que é resultante da diferença entre a 

latência de resposta do bloco congruente e incongruente dividido pelo desvio-padrão de todas 

as latências de respostas nos dois blocos (Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003). Este escore 

varia de -2 a +2. Valores próximos a -2 refletem uma associação implícita muito forte 

contrária ao objeto de pesquisa; enquanto que valores próximos a +2 demonstram uma 

associação implícita muito forte a favor deste objeto (Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 

2004). No caso das medidas deste estudo, valores próximos a +2 refletem uma associação 

implícita muito forte dos blocos congruentes (mulher + animais/ mulher + objetos), já valores 

próximos a -2 evidenciam uma associação implícita muito forte do bloco incongruente 

(mulher + humano) (Rudman & Mescher, 2012). Em relação à força de associação, valores 

até 0,15 indicam não haver uma preferência nítida, ou seja, a diferença entre a latência da 

associação do bloco congruente e incongruente não se diferenciam de modo significativo, 

indicando neutralidade. Valores entre 0,16 e 0,35 demonstram uma preferência baixa; de 0,36 

a 0,65, moderada; e acima de 0,65, se considera uma preferência forte (Gouveia, Mendes, 

Freire, Freires, & Barbosa, 2014).  

4.2.2 RESULTADOS 

 

4.2.2.1 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher 

 

 Inicialmente, com o intuito de avaliar as diferenças entre a associação dos blocos 

congruentes e incongruentes das medidas de desumanização implícita utilizadas neste estudo, 

foi utilizado o mesmo procedimento adotado por Mendes (2014). Desta maneira, procedeu-se 

com o Teste t tomando o valor 0 como a ausência de relação entre as categorias alvos e 
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estímulos. Para o TAI animais, o resultado demonstrou que o escore D (M = 0,01, DP = 0,39) 

não se diferenciou da ausência de relação (0; t(119) = 0,31, p > 0,05), indicando que não 

houve diferença entre a associação do bloco congruente (mulher + animais) e bloco 

incongruente (mulher + humanos).  

Em seguida, procurou-se testar as hipóteses delineadas neste estudo. Primeiramente, 

foram realizadas análises de correlação r de Pearson visando conhecer a relação entre as 

atitudes, os valores e a animalização da mulher, isto é, sua associação com animais. Os 

resultados apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 

Correlações entre as AVM, os valores e o TAI humanos-animais 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AVCM 1         

2. AVSM 0,56** 1        

3. Escore D 0,05 0,05 1       

4. Existência -0,11 -0,03 -0,05 1      

5. Suprapessoal -0,01 0,12 0,08 0,61** 1     

6. Normativa 0,16* 0,25** 0,07 0,33** 0,23** 1    

7. Interativa 0,00 0,11 0,01 0,56** 0,42** 0,27** 1   

8. Realização 0,10 0,18* 0,05 0,42** 0,43** 0,32** 0,21* 1  

9. Experimentação 0,06 0,11 0,02 0,43** 0,56** 0,02 0,44** 0,46** 1 

Notas. *p < 0,05, **p < 0,01. (Teste unicaudal). AVCM: Atitudes frente à violência conjugal contra a mulher. AVSM: Atitudes frente à Violência Sexual 

contra a Mulher
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 Em relação à animalização da mulher, esta não obteve relação com as atitudes frente a 

qualquer tipo de violência. No entanto, a associação se deu na direção esperada, estando estas 

variáveis positivamente relacionadas. Deste modo, a Hipótese 1 deste estudo, que previa uma 

relação entre os construtos, não foi corroborada. 

 Conforme previsto, a subfunção realização se relacionou às atitudes, no entanto, 

apenas com a AVSM (r = 0,18, p < 0,05) (Hipótese 3), demonstrando que uma preocupação 

com o alcance de ganhos pessoais parece promover maior suporte da violência sexual contra 

a mulher. Verificou-se também, uma correlação entre a subfunção normativa e a AVCM (r = 

0,16, p < 0,05) e AVSM (r = 0,25, p < 0,01) (Hipótese 4), indicando que, como esperado, 

pessoas mais tradicionais e que priorizam a ordem e manutenção dos costumes tendem a 

possuir atitudes mais positivas em se tratando de violência sexual contra a mulher. Por outro 

lado, não se observou qualquer relação entre os valores suprapessoais (Hipótese 5) e as 

atitudes, refutando a Hipótese 5.  

 Semelhante ao conduzido anteriormente, com relação ao TAI Humanos- objetos, o 

escore D (M = -0,19, DP = 0,34), se diferenciou da ausência de relação (0; t(94) = 5,54, p < 

0,001), demonstrando que as pessoas associaram mais rapidamente o bloco incongruente 

(mulher + humanos) que o bloco congruente (mulher + objetos).  

Em seguida, efetuou-se uma nova análise de correlação com o intuito de conhecer a 

relação entre as AVM, os valores e a objetificação da mulher. Apesar de a relação com os 

valores ter sido testada anteriormente, nesta oportunidade foi utilizada um novo banco de 

dados (amostra descrita no método), que se diferencia do anterior no que diz respeito à 

medida implícita, neste caso o TAI humanos-objetos. Os resultados desta análise são 

apresentados na Tabela seguinte. 
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Tabela 8 

Correlações entre as AVM, os valores e o TAI humanos-objetos 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AVCM 1         

2. AVSM 0,75
**

 1        

3. Escore D 0,14 0,13 1       

4. Existência -0,02 0,00 -0,13 1      

5. Suprapessoal -0,02 0,15 -0,04 0,46
**

 1     

6. Normativa 0,28
**

 0,30
**

 0,15 0,39
**

 0,28
**

 1    

7. Interativa 0,09 0,09 -0,04 0,47
**

 0,38
**

 0,60
**

 1   

8. Realização 0,21
*
 0,31

**
 0,03 0,60

**
 0,56

**
 0,40

**
 0,47

**
 1  

9. Experimentação 0,14 0,11 0,02 0,46
**

 0,52
**

 0,16 0,36
**

 0,53
**

 1 

Notas. **p < 0,01,* p < 0,05. (Teste unicaudal). AVCM: Atitudes frente à violência conjugal contra a mulher. AVSM: Atitudes frente à Violência Sexual 

contra a Mulher.
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Como observado na Tabela apresentada, as atitudes não possuíram relação com a 

medida implícita (escore D), ou seja, com a objetificação da mulher. Portanto, a Hipótese 2 

não foi corroborada. Não foi observada qualquer relação entre as atitudes e a subfunção 

suprapessoal (Hipótese 5). Logo, tal Hipótese não foi confirmada.  

Por outro lado, quando considerados os valores, observou-se uma associação entre as 

AVCM e os valores normativos (r = 0,28, p < 0,01) e de realização (r = 0,21, p < 0,05). Já as 

AVSM se correlacionaram tanto com valores normativos (r = 0,30, p < 0,01), quanto com 

realização (r = 0,31, p < 0,01). Neste âmbito, semelhante ao verificado anteriormente, as 

Hipóteses 3 e 4 foram corroboradas.    

Partindo-se dos resultados obtidos, constata-se que as atitudes se associam aos valores 

humanos. No entanto, é importante se testar o poder preditivo destes valores nas atitudes 

frente à violência contra a mulher, uma vez que é teoricamente esperado que os valores 

antecedam as atitudes. Para tanto, procedeu-se com análises de regressão linear múltipla, 

estabelecendo-se o método stepwise com o intuito de evitar o efeito de multicolinearidade. 

Foram considerados nesta análise os valores como variáveis antecedentes, enquanto que as 

atitudes foram incluídas como variáveis-critério. Destaca-se que nas análises se incluiu 

apenas as subfunções normativa e realização, pelo fato de terem se correlacionado às atitudes 

previamente. Ressalta-se que neste procedimento foram utilizados os bancos de dados em 

conjunto (considerando os participantes que responderam as duas versões do questionário, 

totalizando 215 pessoas) sendo os resultados apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9 

Poder explicativo dos valores nas atitudes frente à violência 

 

 Preditores R R² ajustado F B Beta t 

A
V

S
M

 

Normativa 0,28 0,07 F(214) = 17,58 0,09 0,27 4,19** 

Realização 0,31 0,08 F(213) = 11,26 0,05 0,15 2,15* 

A
V

C
M

 

Normativa 0,22 0,04 F(214) = 10,67 0,08 0,22 3,26** 

Notas. *p < 0,05, **p < 0,001. 

Os achados demonstraram que as atitudes de suporte à violência sexual podem ser 

explicadas pela subfunção normativa (β = 0,27, p < 0,01) e realização (β = 0,15, p < 0,05), as 

quais explicaram conjuntamente 8% (R² ajustado) da variância total. Já as atitudes frente à 

violência conjugal foi explicada unicamente pela subfunção normativa (β = 0,22, p < 0,01), 

sendo esta responsável por 4% da variância total (R² ajustado).  

Com isso, parece evidente o papel dos valores humanos na explicação das atitudes 

frente à violência contra a mulher, sobretudo aqueles das subfunções normativa e realização. 

Neste sentido, a preocupação com a manutenção da tradição e da ordem, com o alcance de 

ganhos pessoais, bem como o endosso e manutenção de hierarquias, como evidenciado pelas 

subfunções, parecem promover maiores níveis de suporte à violência.  

 Em seguida, com o intuito de testar a Hipótese 6 e observar se as atitudes variam 

segundo o sexo, uma MANOVA foi conduzida. Os resultados demonstraram que existem 

diferenças significativas entre os sexos em ambas as atitudes estudadas [Lambda de Wilks = 

0,82, F (2,197) = 21,47, ɳ² = 0,18], podendo as estatísticas descritivas para cada um dos 

grupos ser observadas na Tabela 10. 
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Tabela 10 

Diferenças entre os sexos nas atitudes frente à violência contra a mulher 

 

 Masculino Feminino   

 M (DP) M (DP) F ɳ² 

AVCM 1,7 (0,57) 1,3 (0,36) 42,88* 0,18 

AVSM 1,9 (0,52) 1,6 (0,42) 16,33* 0,08 

Notas. *p < 0,001. AVCM. Atitudes frente à Violência Conjugal contra a Mulher; AVSM. Atitudes frente à 

Violência Sexual contra a Mulher. 

 Como observado na Tabela 10, os homens pontuaram (M = 1,7; DP = 0,57) em maior 

medida em atitudes mediante a violência conjugal que as mulheres (M = 1,3; DP = 0,36). 

Quando considerada a violência sexual, as atitudes positivas também foram maiores entre os 

homens (M = 1,9; DP = 0,52) que entre as mulheres (M = 1,6; DP = 0,42), corroborando 

assim a sétima hipótese. Estes achados demonstram que homens tendem a possuir atitudes de 

suporte frente à violência praticada contra mulheres, seja ela conjugal ou sexual. Não 

obstante, tanto homens quanto mulheres pontuaram abaixo da mediana teórica do instrumento 

em questão (Me = 3,0), evidenciando que, ao menos na amostra considerada, o suporte à 

violência praticada contra mulheres é baixo.  

 

4.3 DISCUSSÃO PARCIAL 

  

O objetivo principal do presente estudo foi verificar em que medida as atitudes frente 

à violência contra a mulher se relacionam aos valores humanos e a desumanização da mulher. 

Ademais, pretendeu-se adaptar para o contexto brasileiro dois instrumentos de avaliação das 

referidas atitudes. Estima-se que estes propósitos tenham sido cumpridos. Todavia, faz-se 

necessária a discussão dos dados obtidos e sua apreciação à luz da teoria utilizada para 

embasar este estudo.  Neste âmbito, esta seção foi dividida em duas partes. Na primeira, 
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discute-se a adaptação dos instrumentos e em seguida, se focará a relação entre tais atitudes, 

os valores e a desumanização da mulher.  

4.3.1 Instrumentos de avaliação das atitudes diante violência contra a mulher  

 

 Com base nos resultados observados, verificou-se que todos os itens da EAVCM 

apresentaram poder discriminativo, sendo adequados para distinguir participantes com 

pontuações próximas. Contudo, analisando-se os valores do teste t, constata-se que alguns 

itens são mais eficientes para a distinção dos respondentes, o que pode se dever ao conteúdo 

dos itens e a sua relação com a amostra utilizada no estudo. Quanto à fidedignidade do 

instrumento, este obteve um valor de 0,76 em seu estudo exploratório, o que está acima do 

recomendado pela literatura (Nunnaly, Bernstein, Arellano, & Guillen, 1995; Pasquali, 2009) 

e semelhante ao observado em seu estudo original (Nayak et al., 2003). O instrumento 

apresenta, inclusive, consistência interna superior a medidas semelhantes já validadas para o 

contexto brasileiro a exemplo da Escala de Mitos de Estupro (Scarpati, 2013). Todavia, com 

os dados do estudo confirmatório, o alfa deste instrumento foi de 0,60. Visto que este 

indicador é influenciado pelo número de itens (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2009), o 

pequeno número de itens pode ter influenciado negativamente o seu alfa. Neste sentido, a 

confiabilidade composta seria uma medida mais confiável de avaliação da consistência 

interna, que neste caso foi de 0,68, um valor próximo ao recomendado (Hair et al., 2009).   

No que diz respeito à estrutura fatorial do instrumento, os dados foram semelhantes 

aos observados por Nayak et al. (2003) nos quatro países pesquisados (Estados Unidos, Índia, 

Kuwait e Japão), uma vez que foi corroborada a estrutura unifatorial do instrumento, tanto a 

nível exploratório quanto confirmatório. Na análise exploratória, os três critérios utilizados 

(Horn, Cattell e Kaiser) indicaram a estrutura com um único componente. Já a nível 

confirmatório, utilizando-se o método ML (Maximum Likehood) foi possível verificar o 
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ajuste do modelo aos dados, considerando os indicadores obtidos [χ² (5) = 5,26, p<0,001; 

χ²/gl = 1,05, GFI = 0,99; AGFI = 0,98; CFI = 0,99 e RMSEA = 0,01 (IC90% = 0,000-0,079)] 

que se encontram de acordo com o recomendando pela literatura para a validação de 

instrumentos (Hooper et al., 2008). 

Quanto à EAVSM, assim como verificado com o instrumento anterior, todos os itens 

se mostraram adequados para discriminar pontuações próximas. Em relação à consistência 

interna do instrumento, a escala obteve um valor de 0,78 (alfa de Cronbach) no estudo 

exploratório, também superior ao proposto pela literatura como adequado (Pasquali, 2009) e 

acima do observado no estudo de construção da escala (Nayak et al., 2003). Por outro lado, 

com a amostra utilizada para a análise confirmatória, isto é, de universitários, este indicador 

passou para 0,63. No entanto, a fidedignidade da medida foi confirmada por meio da 

confiabilidade composta que obteve um valor de 0,73, que está acima do recomendado na 

literatura (Hair et al., 2009). 

Constatou-se a estrutura unifatorial do instrumento por meio de análises fatoriais 

exploratórias e confirmatórias. Os indicadores utilizados (Catell, Horn e Kaiser) na análise 

exploratória mostraram adequada a retenção de um único fator. Por meio de diversos 

indicadores de ajuste, esta estrutura foi confirmada [χ² (27) = 151,13, p<0,001; χ²/gl = 5,60, 

GFI = 0,90; AGFI = 0,84; CFI = 0,70 e RMSEA = 0,11 (IC90% = 0,101-0,138)]. Entretanto, 

considerando que os índices não foram totalmente satisfatórios, mas apenas marginalmente 

adequados. No entanto, visto que este foi o primeiro estudo com a medida no contexto 

brasileiro, se tratando de um estudo de natureza exploratória, estes indicadores podem ser 

aceitáveis. Além disso, este instrumento mostrou uma correlação positiva (r = 0,71) com a 

medida anterior, o que pode indicar validade convergente. Com isso, pensa-se ter sido 

pertinente o seu uso neste estudo. No entanto, reconhece-se a necessidade de novos estudos 

com esta medida considerando amostras maiores e heterogêneas.  
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Deste modo, confia-se ter contribuído para a literatura na área com a adaptação de 

dois instrumentos breves (5 e 9 itens), de fácil aplicação (autorrelato) e de baixo custo (lápis e 

papel) que permitem avaliar adequadamente as atitudes frente à violência contra a mulher.  

4.3.2 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher e diferenças entre homens e 

mulheres 

 

Com relação à associação entre as atitudes de suporte à violência e a desumanização 

da mulher, a Hipótese 1 previa que as atitudes se correlacionaria com uma maior associação 

de mulheres a animais. Contudo, diferentemente de achados prévios, não foi verificada uma 

correlação significativa (Rudman & Mescher, 2012; Vaes et al., 2011). Quanto à resposta ao 

TAI humanos-animais, foi observado um valor baixo do escore D (0,01). Como valores até 

0,15 indicam não haver uma preferência nítida (Gouveia et al., 2014), infere-se que os 

participantes foram neutros, ou seja, não houve a desumanização da mulher por meio de sua 

associação a animais. Neste sentido, esta neutralidade seria uma possível explicação para o 

fato de não ter havido uma correlação entre o escore D e as atitudes de suporte à violência.  

 De modo semelhante, não houve uma associação positiva entre a objetificação da 

mulher e as atitudes (Hipótese 2), como foi hipotetizado com base em estudos anteriores que 

apontaram relação entre a desumanização da mulher e as atitudes negativas frente às vítimas 

de violência sexual e sexismo (Rudman & Mescher, 2012; Vaes et al., 2011). No que 

concerne à resposta ao TAI humanos–objetos, o escore D (-0,34) demonstrou que as pessoas 

associaram em maior medida mulheres a humanos que a associação contrária, havendo uma 

associação mais rápida de homens a objetos. Deste modo, a objetificação da mulher não 

ocorreu, o que justificaria a sua não relação com as atitudes de suporte à violência.  

Uma explicação alternativa se centra nas palavras utilizadas como representativas da 

categoria objetos. Ao construir a medida implícita, após um estudo de validação semântica, 

Rudman e Mescher (2012) incluíram as palavras: ferramenta, utensílio, objeto e equipamento 
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como descritores adequados da categoria objetos. Segundo estes autores, no contexto 

estadunidense, uma associação mais rápida da mulher a estes estímulos foi capaz de avaliar a 

objetificação desta última adequadamente. Contudo, no contexto brasileiro, palavras como 

“ferramenta” e “equipamento” poderiam ser associadas com maior rapidez a homens, por 

estarem relacionadas a tarefas que são cumpridas com maior frequência por pessoas do sexo 

masculino. Neste sentido, o escore D constatado nesta pesquisa pode não se dever a uma 

maior objetificação do homem que da mulher, mas sim ao fato dos estímulos utilizados se 

relacionarem em maior medida ao contexto masculino.  

Outra possível explicação para os resultados apresentados seria o fato de que quando 

se tratam de tópicos sensíveis e sujeitos à influência da desejabilidade social, a exemplo das 

atitudes de suporte à violência, a correlação entre as medidas explícitas e implícitas tende a 

ser baixa (Hofman, Gawronski, Gschwendner, Le, & Schmitt, 2005). Nesta direção, Fazio e 

Olson (2003) argumentam que uma correlação alta entre medidas deste cunho é observada 

apenas quando as pessoas não estão motivadas a mascarar suas respostas no autorrelato. 

Deste modo, considerando que não seria socialmente desejável mostrar-se favorável à 

violência contra a mulher, é provável que os respondentes possam ter mascarado suas 

respostas e isso afetaria a correlação entre a medida explícita de atitudes e a desumanização 

da mulher, medida de maneira implícita. 

 Por outro lado, constatou-se que as atitudes positivas frente à violência contra a 

mulher estão relacionadas às prioridades valorativas e que os valores antecedem as primeiras, 

corroborando o que vem sendo reportado na literatura (Homer & Kahle, 1988; Milfont et al., 

2010). Especificamente, tal como hipotetizado, verificou-se que o endosso das subfunções 

realização (Hipótese 3) e normativa (Hipótese 4)  parece promover atitudes de suporte à 

violência contra mulheres. Estes resultados mostram-se bastante coerentes com achados 

prévios relativos a construtos correlatos, como atitudes frente à violência praticada por 
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homens (Sundberg, 2014) e sexismo ambivalente (Belo, et al., 2005; Feather, 2004; Feather 

& McKee, 2012). Tendo em vista que há uma carência sobre estudos considerando 

especificamente as atitudes frente à violência contra a mulher e valores, a discussão dos 

dados neste estudo será desenvolvida por meio dos achados sobre construtos correlatos das 

atitudes em questão. 

Quanto à subfunção realização, segundo Gouveia (2013), esta revelaria uma 

preocupação com a hierarquia baseada na demonstração de competência pessoal. Indivíduos 

que se pautam em realização enfatizam o controle e a aceitação da dominância e dominação, 

bem como uma preocupação com a manutenção da posição social dominante (Schwartz, 

1992). Neste âmbito, a priorização desta subfunção valorativa promoveria o endosso da 

posição social dominante masculina, o que poderia envolver o uso de violência por parte do 

homem contra aqueles que assumem a posição inferior, neste caso, as mulheres, como uma 

maneira de manter tal status (Sundberg, 2014). Deste modo, é teoricamente coerente que 

pessoas preocupadas com hierarquias possuam atitudes de suporte à violência contra a 

mulher. 

 Além da relação com realização, as referidas atitudes obtiveram associação com a 

subfunção normativa. Valores desta subfunção representam uma preocupação com a 

preservação da cultura e das normas convencionais (Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2009). 

Como abordado neste trabalho, tradicionalmente, há o estabelecimento de relações 

hierárquicas entre os gêneros, considerando o masculino na posição de controle e o feminino 

na de subjugado (Jewkes, Flood, & Lang, 2014). Destarte, se a violência praticada contra a 

mulher revela uma forma de manutenção da superioridade masculina, é presumível que 

pessoas mais tradicionais, favoráveis à preservação dos costumes e das normas convencionais 

tendam a possuir atitudes positivas frente à violência contra a mulher, seja ela conjugal ou 
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sexual. Isto se embasa na crença de que os costumes devem ser seguidos, mesmo que isso 

implique na utilização da violência pelo homem (Sundberg, 2014). 

 Hipotetizou-se também que pessoas que priorizam a subfunção suprapessoal 

(Hipótese 5) tenderiam a pontuar menos em atitudes positivas frente à violência contra a 

mulher. Estudos prévios apontam que valores que refletem igualdade, universalismo e 

transcendência relacionados ao endosso destas subfunções tendem a inibir o preconceito, 

inclusive o preconceito contra a mulher (Belo et al., 2005; Vasconcelos, Gouveia, Souza 

Filho, Sousa, & Jesus, 2004). Desta relação, presume-se que tais valores poderiam inibir 

atitudes de suporte à violência. No entanto, ao menos na amostra considerada, este não foi o 

caso. Este achado demanda a realização de um maior número de estudos com o intuito de 

explorar de modo mais aprofundado o papel destes valores nas atitudes tratadas.   

Finalmente, quanto às diferenças entre homens e mulheres em relação ao suporte à 

violência (Hipótese 6), tal como esperado, os homens pontuaram em maior medida, 

consistentemente com achados prévios (Lawoko, 2008; ; Kalof & Wade, 1995; Markowitz, 

2001; Nayak et al., 2003; Wallach et al., 2010). Estes dados podem se embasar nas diferenças 

entre a socialização de homens e mulheres, bem como no que é esperado socialmente de cada 

um deles. Ao passo que o homem é educado para desbravar o mundo e alcançar 

independência, da mulher é esperado um maior comprometimento com o lar e com a família 

(Belo et al., 2005). Diversas características podem definir um homem dentro de uma 

determinada sociedade, não obstante a ideia de manter o domínio e controle sobre a mulher é 

comumente atribuído como um papel conferido a ele (Jewkes et al.,  2014). Neste âmbito, são 

estabelecidas relações de poder desiguais entre ambos, advindas de um valor maior dado ao 

homem em detrimento da mulher (Glick & Fisk, 2001 27). Estas premissas poderiam 

justificar o maior endosso da violência contra a mulher por parte dos homens, uma vez estes 

poderiam fazer uso desta para manutenção de seu status superior.  
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Pode-se concluir com este estudo que os valores se apresentam como uma variável 

importante para o entendimento das atitudes frente à violência contra a mulher, juntamente 

com o gênero que também se mostrou implicado. Nestes termos, análogo à definição de 

Vasconcelos et al., (2004) a respeito de uma pessoa preconceituosa, neste estudo poderia se 

definir o indivíduo que possui atitudes positivas frente à violência contra a mulher como 

aquele que é mais tradicional, preocupado com a manutenção da ordem e das normas 

convencionais, bem como da hierarquia entre homens e mulheres.  

Todavia, como evidenciado no Capítulo 1 desta dissertação, não apenas as variáveis 

pessoais dos indivíduos são importantes para compreender as atitudes, mas os atributos da 

própria vítima exercem influência fundamental nas atitudes de suporte à violência. Deste 

modo, algumas mulheres tendem a ser hostilizadas e responsabilizadas pela violência sofrida 

mais que outras. Neste sentido, entende-se ser importante conhecer como os valores das 

vítimas colaboram para tais atitudes. Partindo desta inquietação, o Estudo 2 foi delineado.  

Adicionalmente, visto que não houve um efeito da desumanização, pretendeu-se 

conhecer como uma variável mais estável, isto é, o traço agressivo poderia auxiliar na 

compreensão das atitudes de suporte à violência contra a mulher. Como evidenciado no 

Capítulo 1, esta variável tem se mostrado uma importante preditora das atitudes (Sierra et al., 

2010). Deste modo, no estudo seguinte procurou-se também testar um modelo explicativo das 

atitudes considerando os valores e o traço agressivo.  
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5. ESTUDO 2. ATRIBUTOS DAS VÍTIMAS E ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA 

PRATICADA CONTRA A MULHER 
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Um dos contextos no qual a violência contra a mulher ocorre com maior frequência 

é dentro dos relacionamentos íntimos, compreendendo atos de agressão física e psicológica 

contra a mulher. As atitudes frente a este fenômeno têm sido apontadas como um de seus 

potenciais fatores de risco (Uthman et al, 2013). Fatores distintos parecem influenciar tais 

atitudes (e.g., sexo, classe social, personalidade). No entanto, neste estudo pretendeu-se 

conhecer como estas últimas variam em função de atributos das vítimas. Especificamente, 

verificou-se como a percepção de uma situação de agressão praticada contra a mulher varia 

em função de suas prioridades valorativas. Ademais, buscou-se também averiguar como as 

prioridades valorativas e o traço de agressão dos próprios respondentes podem influenciar o 

seu julgamento quanto à situação de violência. Por fim, procurou-se construir um modelo 

explicativo das atitudes frente à violência contra mulher tendo como base as prioridades 

valorativas e o traço de agressão dos respondentes. A seguir serão descritos o método de 

estudo delineado para o alcance dos objetivos elencados, os resultados observados e a 

discussão parcial destes dados. 

5.1 Método 

5.1.1 Delineamento 

Tratou-se de um estudo quase-experimental, considerando um delineamento fatorial 

no qual se manipulou as prioridades valorativas da vítima (experimentação, suprapessoal, 

interativa, normativa, existência, e realização). As 6 condições experimentais resultantes 

foram operacionalizadas por meio de estórias. Após o cenário foram incluídas questões 

relativas à situação de violência e quanto aos valores e grau de agressão dos participantes.  

O cenário descrevia uma situação hipotética onde a mulher rompia o relacionamento 

com o companheiro e após o fato, este último a agredia. Em seguida, o respondente deveria 

ler algumas sentenças que apontavam possíveis razões tanto para o término do 

relacionamento (conflito desencadeante da agressão) quanto para a agressão em si. As 
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questões relativas ao término do relacionamento incluíram possíveis motivos para a mulher 

romper o relacionamento com o companheiro e contemplavam sentenças que 

responsabilizavam a mulher e outras que responsabilizavam ao homem. Já quanto à situação 

de violência, foram pensadas razões que pudessem responsabilizar à vítima e outras que 

responsabilizassem ao agressor, bem como motivos que demonstrassem que não houve o 

desejo do homem em ferir a mulher, mas que este se descontrolou durante o conflito. A 

literatura tem apontando que mulheres que aderem aos papeis esperados socialmente tendem 

a ser valorizadas, já as que fogem a esta regra, burlando a hierarquia de gênero tendem a ser 

vistas com desconfiança e hostilidade (Mikolajczak & Pietrzak, 2014).  Tendo como base 

este argumento e considerando à relação entre as razões traçadas e as prioridades valorativas 

da mulher, foram formuladas as seguintes hipóteses. 

Hipótese 1. Quando a mulher for descrita priorizando valores normativos, ela será 

menos responsabilizada pelo término do relacionamento do que quando for descrita 

priorizando valores de experimentação. 

 Hipótese 2. Quando a mulher for descrita priorizando valores normativos, ela será 

menos responsabilizada pelo término do relacionamento do que quando for descrita 

priorizando valores de realização.  

Hipótese 3. Quando a mulher for descrita priorizando valores normativos, ela será 

menos responsabilizada pela agressão sofrida do que quando for descrita por valores de 

experimentação.  

Hipótese 4. Quando a mulher for descrita priorizando valores normativos, ela será 

menos responsabilizada pela agressão sofrida do que quando for descrita por valores de 

realização.  
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5.1.2 Amostra 

 Contou-se com a participação de 322 estudantes universitários que aceitaram 

voluntariamente participar desta pesquisa, com idade variando entre 18 e 61 anos (M = 23,02; 

DP = 2,88), sendo a maioria do sexo feminino (64,2%) e solteira (81,3%). Além disso, a 

maior parte dos respondentes se declarou católica (41,8%) e de classe média (50,9%).   

5.1.3 Instrumentos 

 Os participantes receberam um livreto com os instrumentos descritos a seguir. 

  Cenários de agressão da mulher (Anexo V). Levando-se em conta as 6 condições 

experimentais, foram criadas estórias nas quais se descreveu uma situação de violência 

praticada por um indivíduo do sexo masculino contra uma vítima do sexo feminino após está 

última romper o relacionamento íntimo. Ao longo dos cenários, a variável de interesse foi 

manipulada (prioridades valorativas), como no exemplo que segue: 

Rosa é uma mulher jovem, bonita e que adora aproveitar a vida, divertir-

se e desfrutar de aventuras. Há dois anos ela conheceu João, uma pessoa 

de sua idade. Eles então se casaram. Na semana passada, Rosa assumiu 

mais atividades em seu trabalho, ficando por mais tempo longe de casa. 

Neste contexto, João começou a cobrar mais sua presença e ela, sentindo 

que não o amava mais, decidiu acabar o relacionamento. Quando soube de 

sua pretensão, João pediu que não o deixasse, pois ela era a mulher de sua 

vida. Porém, Rosa disse que lamentava, mas já não o amava, desejando 

acabar o relacionamento. Então, João se descontrolou, agarrou-a pelo braço 

e a beijou, percebendo que ela o rejeitara. Depois disso ele se irritou ainda 

mais e a agrediu com um tapa no rosto, chamando-a de vadia. 

Após a leitura de um dos cenários, os quais foram designados aleatoriamente para 

cada participante, estes últimos deveriam responder aos instrumentos listados a seguir: 

 Razões para Rosa romper o relacionamento (Anexo VI). Neste instrumento são 

listadas 12 possíveis razões (e.g.06. João é uma pessoa agressiva; 11. João não valorizava 

Rosa) para Rosa ter optado por se separar do companheiro, onde os participantes deveriam 

manifestar sua resposta por meio de uma escala likert de 5 pontos variando de 1 (nada 

provável) a 5 (totalmente provável); 



133 

 

Razões para João agredir Rosa (Anexo VII). Este instrumento foi composto por 12 

possíveis motivos (e.g., 07. Ela o provocou ao romper o relacionamento; 10. Ele não quer 

perde-la) que levaram João a agredir a sua companheira. Semelhante ao instrumento anterior, 

os participantes deveriam responder por meio de uma escala likert de 5 pontos, variando de 1 

(nada provável) a 5 (totalmente provável); 

Questionário de Agressão (Anexo VIII). Esta escala foi construída por Buss e Perry 

(1992) e é constituída por 29 itens que avaliam a agressão em quatro dimensões: agressão 

física (22. Se alguém me bater, eu baterei de volta), agressão verbal (23. Não posso deixar 

de entrar em discussões quando as pessoas discordam de mim), raiva (19. Quando frustrado 

(a), deixo minha irritação transparecer); e hostilidade (10. Desconfio de pessoas estranhas 

que são amigáveis demais). Os participantes devem indicar em que medida concordam com 

cada um dos itens por meio de uma escala likert de 5 pontos, variando de 1 (discordo 

totalmente) a 5 (concordo totalmente). Este instrumento foi adaptado para o Brasil por 

Gouveia, Chaves, Peregrino, Branco e Gonçalves (2008), obtendo alfas de Cronbach 

variando de 0,52 a 0,71.  

 Escala de Atitudes frente à Violência contra a mulher: Esta medida foi descrita no 

Estudo 1.  

 Questionário sociodemográfico: Instrumento descrito no Estudo 1. 

5.1.4 Procedimento 

 

  Inicialmente, como citado no estudo anterior, o projeto foi submetido ao comitê de 

ética e só após a sua aprovação, a coleta de dados foi conduzida. Os instrumentos foram 

aplicados em contexto coletivo de sala de aula em uma universidade pública da cidade de 

João Pessoa – PB. Antes da aplicação dos questionários, foi solicitada a autorização prévia do 
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professor para dar seguimento à coleta de dados, que foi conduzida por pesquisadores 

treinados. No momento da aplicação, solicitou-se a colaboração de cada um dos estudantes, 

pedindo que os mesmos formalizassem sua participação por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, no qual foram expostos os objetivos e procedimentos 

envolvidos na pesquisa, resguardando o caráter voluntário e sigiloso do estudo. Após este 

procedimento, foi dado início a coleta de dados em si, onde os instrumentos foram 

distribuídos aleatoriamente entre os indivíduos presentes em sala. A coleta de dados durou 

cerca de 20 minutos. 

5.1.6 Análise de dados 

Para a tabulação e análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS (versão 21) 

com o objetivo de obter estatísticas descritivas (análise de frequência, medidas de tendência 

central e dispersão). A caracterização da amostra ocorreu por meio de análises de diferenças 

entre médias com o intuito de observar como a percepção dos participantes varia segundo a 

variável manipulada. Foram realizadas correlações com o propósito de observar como os 

valores e o traço de agressão se relacionam as atitudes. Além de análises fatoriais 

exploratórias das medidas utilizadas sobre os cenários. Utilizou-se também o programa Amos 

(versão 21) com o objetivo de testar um modelo explicativo das atitudes em relação à 

violência contra a mulher, utilizando-se como indicadores de dados aqueles já descritos no 

Estudo 1 (χ²/gl, GFI, AGFI, CFI, RMSEA).  

5.2 RESULTADOS 

5.2.1 Percepção das razões para a mulher romper o relacionamento 

 No primeiro momento, procurou-se considerar a medida de razões para a mulher 

romper o relacionamento, conduzindo-se uma análise fatorial exploratória (Análise de 

Componentes Principais – CP). Foram observados quatro fatores com valores próprios acima 
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de um (critério de Kaiser). Por outro lado, a distribuição gráfica dos valores próprios (critério 

de Cattell) mostrou adequada a extração de três fatores. Diferentemente dos critérios 

anteriores, a análise paralela (critério de Horn) demonstrou a existência de um único fator. 

Todavia, pensou-se ser mais plausível, tendo como critério o conteúdo dos itens e a teoria que 

embasou sua construção, conduzir uma nova CP, desta vez fixando-se um número de dois 

fatores com rotação varimax. Os resultados desta análise são apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 11 

 Estrutura fatorial da escala de razões para o término do relacionamento 

ITEM 

FATOR 

I II 

06. João é uma pessoa agressiva. 0,70 -0,03 

12. João não possuía respeito por Rosa. 0,70 -0,11 

11. João não valorizava Rosa. 0,68 -0,04 

05. João não deve ser mesmo um bom companheiro. 0,62 0,11 

08. João é uma pessoa controladora. 0,58 0,16 

03. Ela quer conhecer outras pessoas. 0,15 0,76 

02. Ela arrumou outra pessoa. -0,08 0,70 

09. Ela gostaria de aproveitar a vida. 0,27 0,63 

04. Ela é uma pessoa instável, que não sabe o que quer. -0,28 0,56 

10. O relacionamento não tem importância para ela. -0,28 0,33 

07. Ela gostaria de se dedicar mais ao trabalho. 0,28 -0,08 

01. Ela simplesmente não o amava mais. 0,20 -0,01 

Número de Itens 5 5 

Valor próprio 2,60 2,00 

%Variância explicada 21,5% 16,3% 
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Alfa de Cronbach 0,70 0,58 

 

Como observado, o primeiro componente reuniu cinco itens, com saturações variando 

de 070 (06. João é uma pessoa agressiva) a 0,58 (08. João é uma pessoa controladora), com 

um valor próprio (eingevalue) de 2,60, responsável pela explicação de 21,5% da variância 

total. A partir da leitura de seus itens, decidiu-se nomeá-lo como culpabilização do homem 

com consistência interna de 0,71 (alfa de Cronbach).  

Por sua vez, o segundo fator, possui igualmente cinco itens com saturações variando 

de 0,76 (03. Ela quer conhecer outras pessoas) a 0,33 (10. O relacionamento não tem 

importância para ela) e apresentou um valor próprio (eingevalue) de 2,00, explicando 16,3% 

da variância. Com base no conteúdo de seus itens, este foi nomeado culpabilização da 

mulher, com consistência interna de 0,58 (alfa de Cronbach). Os itens 07 e 01 foram 

excluídos, pois estes apresentaram saturação abaixo do ponto de corte recomendando, isto é, 

menor que 0,32 (Pasquali, 2009).  

Quanto às pontuações médias em ambos os fatores, observou-se que as pessoas 

pontuaram em maior medida no fator culpabilização do homem (M = 3,3; DP = 0,70) que em 

culpabilização da mulher (M = 2,7; DP = 0,60), t(293) = 11,08, p < 0,001). Em outras 

palavras, as pessoas perceberam em maior medida o homem como responsável pelo término 

do relacionamento, independentemente do cenário que responderam.  

Após a verificação da estrutura fatorial da medida especificada, procurou-se observar 

como a percepção dos fatores elencados variou em função das prioridades valorativas 

manipuladas nos cenários. Ademais, buscou-se verificar em que medida a atribuição destas 

razões se relaciona com variáveis pessoais dos respondentes, como prioridades valorativas, 

nível de agressividade e sexo dos respondentes. Os tópicos subsequentes apresentarão os 

achados obtidos. 



137 

 

5.2.1.1 Valores da mulher e percepção sobre o término do relacionamento 

Inicialmente, objetivou-se conhecer a influência dos valores humanos nas razões 

atribuídas para o término do relacionamento. Especificamente, conduziu-se uma MANOVA 

com o intuito de avaliar em que medida as razões (culpabilização do homem e culpabilização 

da mulher) variam em função das prioridades valorativas (experimentação, realização, 

normativa, suprapessoal, experimentação e interativa) da mulher descrita na situação 

(cenário). Os resultados demonstraram que existem diferenças significativas entre os grupos 

[Lambda de Wilks = 0,91; F (10,574) = 2,67; p < 0,01; ɳ² = 0,04), sendo as estatísticas 

descritivas ilustradas na Tabela seguinte. 
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Tabela 12 

Percepção das razões para o término do relacionamento e valores 

 

 

 

 

 

 

Notas.*p < 0,05. a – médias que se diferenciaram significativamente, b – médias que não se diferenciaram.

Subfunções valorativas 

 Existência Realização Normativa Suprapessoal Experimentação Interativa   

Razões M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) F ɳ² 

Culpabilização do homem 3,5
a
 (0,74) 3,0

a 
(0,56)

 
3,4

b 
(0,58)

 
3,4

b 
(0,71)

 
3,4

b 
(0,78)

 
3,3

b 
(0,68)

 
2,73* 0,04 

Culpabilização da mulher 2,5
a
 (0,56) 2,8

b 
(0,60)

 
2,8

b 
(0,56)

 
2,7

b 
(0,56)

 
2,9

a 
(0,57

) 
2,7

b 
(0,62)

 
2,66* 0,04 
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 Como verificado na Tabela 2.2, a pontuação em culpabilização do homem é maior 

quando a mulher é descrita endossando valores de existência (M = 3,5; DP = 0,74) e menor 

quando a mulher é mostrada buscando realização (M = 3,0, DP = 0,56), sendo a diferença 

entre estas médias significativa (p < 0,05). As diferenças entre as demais não são 

significativas.  

Quanto à culpabilização da mulher, esta é maior quando a mulher é apresentada 

priorizando experimentação (M = 2,9, DP = 0,57), sendo menor quando esta endossa 

existência (M = 2,5, DP = 0,56), sendo significativas as diferenças entre elas (p < 0,05). Não 

foram observadas diferenças significativas entre as demais médias tomadas em pares. Neste 

sentido, a Hipóteses 1 e 2 foram refutadas, pois como não houve um efeito das subfunções 

normativa e realização, como previam tais hipóteses.   

 Além dos atributos da mulher para a percepção do término do relacionamento, é 

provável que as variáveis pessoais dos próprios respondentes possam exercer algum efeito. 

Deste modo, procurou-se considerar as prioridades valorativas e o traço de agressão dos 

respondentes, como descrito a seguir. 

5.2.1.2 Variáveis pessoais dos respondentes e percepção das razões para o término do 

relacionamento 

 Procurou-se testar se variáveis pessoais (nível de agressividade, prioridades 

valorativas e sexo dos respondentes) podem se relacionar à percepção das razões para o 

término do relacionamento.  Quanto aos valores, os resultados são demonstrados na Tabela 

seguinte. 
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Tabela 13 

Correlação entre os valores e as razões para o término do relacionamento 

Subfunções valorativas 

Razões Existência Realização Normativa Suprapessoal Experimentação Interativa 

CH 0,14* 0,00 -0,03 0,19** 0,16** 0,21** 

CM 0,00 0,00 0,01 0,03 0,08 0,05 

Notas. CH: culpabilização do homem; CM: culpabilização da mulher*p < 0,05; **p <0,01. (Teste unicaudal). 

 

Constata-se que as subfunções existência (r = 0,14, p < 0,05) suprapessoal (r = 0,19, 

p < 0,01), experimentação (r = 0,16, p < 0,01) e interativa (r = 0,21, p < 0,01) se 

relacionaram positivamente à culpabilização do homem. Tais subfunções parecem promover 

uma maior percepção do homem enquanto responsável pelo fim do relacionamento.  

Já as dimensões da agressão não se relacionaram a qualquer subfunção valorativa. 

Quanto ao sexo dos participantes, foi observada diferença apenas no fator culpabilização do 

homem, onde as mulheres apresentaram maior média (M = 3,4, DP = 0,71) que os homens (M 

= 3,2, DP = 0,63), indicando que as pessoas do sexo feminino tendem a responsabilizar o 

homem em maior intensidade que aqueles do sexo masculino.  

Após se conhecer como a percepção das razões para a mulher romper o 

relacionamento varia em função das variáveis apresentadas, procedeu-se com a verificação da 

estrutura fatorial da Escala de razões para agressão. Este procedimento foi realizado para 

então se testar as Hipóteses 3 e 4. 

 5.2.2 Percepção das razões para a violência 

Um procedimento similar ao realizado com a medida anterior foi conduzido para o 

instrumento de razões para a ocorrência da agressão, isto é, realizou-se uma análise fatorial 

exploratória CP sem a fixação do número de fatores e sem rotação [KMO = 0,70; Teste de 

esfericidade de Bartlett, χ²(66) = 751,73, p < 0,001]. Tomando-se como base os valores 
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próprios acima de um, bem como a distribuição gráfica dos autovalores, foi observado um 

número de quatro componentes. Já a análise paralela, ou seja, a geração de valores aleatórios 

e sua comparação com os reais, indicou a extração de apenas um fator. Porém ao se avaliar o 

conteúdo dos itens, pareceu mais plausível considerar a presença de quatro componentes, 

como verificado na Tabela 14. 

Tabela 14 

Estrutura fatorial da escala de razões para a agressão contra a mulher 

ITEM 

FATOR 

I II III IV 

03. Ele pensa que ela quer ter outra vida. 0,78 0,10 0,01 0,12 

04. Ele pensa que ela quer conhecer outras pessoas. 0,77 0,11 0,06 0,27 

02. Ele desconfiou que ela tivesse arrumado outra 

pessoa 
0,72 0,01 0,11 0,03 

01. Ele se sentiu rejeitado 0,60 0,43 -0,16 -0,12 

10. Ele não quer perdê-la. 0,09 0,81 0,26 -0,06 

08. Ele perdeu o controle da situação. 0,19 0,68 -0,12 0,18 

12. Ela o provocou por ter se tornado ausente. -0,05 0,05 0,82 -0,05 

07. Ela o provocou ao romper o relacionamento. 0,06 -0,07 0,74 -0,20 

11. Ele pensa que o relacionamento não possui 

valor para ela. 

0,34 0,18 0,51 0,33 

06. Ele é uma pessoa instável. 0,09 -0,14 -0,05 0,79 

09. Ele queria intimidá-la para conseguir manter o 

relacionamento. 

-0,01 0,51 0,00 0,60 

05. Ele quer puni-la por tê-lo deixado. 0,23 0,25 -0,16 0,51 

Número de Itens 3 2 3 2 

Valor próprio 3,16 1,73 1,22 1,08 

%Variância explicada 19,3 14,3 13,7 12,6 

Alfa de Cronbach 0,72 0,54 0,54 0,40 
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De acordo com a Tabela, é possível observar que o primeiro componente reuniu 

quatro itens, com saturações variando de 0,78 (03. Ele pensa que ela quer ter outra vida) a 

0,72 (02. Ele desconfiou que ela tivesse arrumado), com um valor próprio (eingevalue) de 

3,16, responsável pela explicação de 19,33% da variância total. A partir da leitura de seus 

itens, decidiu-se nomeá-lo como rejeição sentida pelo agressor, com consistência interna de 

0,72 (alfa de Cronbach).  

 Por sua vez, o segundo componente possui dois itens com saturações de 0,81 (10. Ele 

não quer perdê-la) e 0,68 (08. Ele perdeu o controle da situação) e apresenta um valor 

próprio (eingevalue) de 1,73, explicando 14,38% da variância. Com base no conteúdo de seus 

itens, este foi nomeado descontrole do agressor, com consistência interna de 0,54 (alfa de 

Cronbach).  

Já o terceiro componente é formado por três itens, com saturações variando de 0,82 

(12. Ela o provocou por ter se tornado ausente) a 0,51 (11. Ele pensa que o relacionamento 

não possui valor para ela), explicando 13,73% da variância, com consistência interna (alfa de 

Cronbach) de 0,54, nomeado como culpabilização da vítima.  

Finalmente, o quarto componente é composto por três itens, com cargas fatoriais entre 

0,79 (06. Ele é uma pessoa instável) e 0,51 (05. Ele quer puni-la por tê-lo deixado), sendo 

denominado agressividade do homem, com consistência interna de 0,40 (alfa de Cronbach). 

Os itens 09 e 01 foram excluídos, pois saturaram em mais de um fator, demonstrando 

ambiguidade.  

Quanto às pontuações médias nos fatores, observou-se que existem diferenças 

significativas entre as mesmas [Lambda de Wilks = 0,36, F(3,298) = 174,80, p < 0,001, ɳ² = 

0,64]. O fator descontrole do agressor apresentou maior média (M = 4,12; DP = 0,77), 

seguido de agressividade do homem (M = 3,78; DP = 0,79) e rejeição do agressor (M = 3,61; 
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DP = 0,71), já culpabilização da mulher (M = 2,81; DP = 0,77) apresentou a menor média, 

sendo significativa a diferença entre todos os fatores tomados em pares. Em outras palavras, 

as pessoas atribuíram em maior medida as razões para a situação de violência a fatores 

relativos ao agressor, como o seu descontrole, agressividade, assim como pela rejeição que 

ele sofreu no relacionamento, percebendo em menor medida a mulher como responsável.  

Verificada a estrutura fatorial da medida construída, buscou-se conhecer como a 

percepção da agressão sofrida pela mulher variou em função de seus valores. Os resultados 

serão apresentados nos tópicos que seguem. 

5.2.2.1 Valores da mulher e percepção das razões para a violência contra a mulher 

 

 Nesta oportunidade, procurou-se conhecer a influência dos valores humanos nas 

razões atribuídas para a ocorrência da situação de violência. Especificamente, foi conduzida 

uma MANOVA com o intuito de avaliar em que medida as razões (rejeição do homem; 

descontrole do homem; culpabilização da mulher e agressividade do homem) variam em 

função das subfunções valorativas priorizadas pelas vítimas (experimentação, realização, 

normativa, suprapessoal, experimentação e interativa). Os resultados demonstraram que 

existem diferenças entre os grupos [Lambda da Wilks = 0,86; F(20,964) = 2,12; p < 0,01; ɳ² 

= 0,03), sendo as estatísticas descritivas para cada grupo demonstradas na Tabela seguinte.  
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Tabela 15 

Percepção das razões para agressão e prioridades valorativas das vítimas 

  

Subfunções Valorativas 

 Existência Realização Normativa Suprapessoal Experimentação Interativa   

Razões M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) F ɳ² 

Rejeição do agressor 3,6 (0,66) 3,6 (0,74) 3,6 (0,60) 3,6 (0,79) 3,5 (0,73) 3,6 (0,79) 0,12 0,00 

Descontrole do agressor 4,2 (0,72) 4,0 (0,93) 4,2 (0,58) 3,9 (0,76) 4,0 (0,83) 4,2 (0,82) 1,13 0,01 

Culpabilização da mulher 2,5
a 
(0,81)

 
3,1

a 
(0,81)

 
2,8

b 
(0,64)

 
2,6

b 
(0,74)

 
2,9

b 
(0,70)

 
2,9

a 
(0,77)

 
3,53* 0,06 

Agressividade do homem 4,1
a 
(0,72)

 
3,5

a 
(0,78)

 
3,7

a 
(0,67)

 
3,8

b 
(0,89)

 
3,8

b 
(0,86)

 
3,6

a 
(0,72)

 
3,72* 0,06 

Nota. *p < 0,01. a – médias que se diferenciaram significativamente, b – médias que não se diferenciaram.
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Como observado na Tabela, apenas as pontuações na dimensão culpabilização da 

mulher e agressividade do homem sofreram influência das prioridades valorativas da vítima. 

Todavia, no que diz respeito à primeira razão, foi significativa apenas as pontuações entre as 

subfunções existência (M = 2,5, DP = 0,81) comparada a interativa (M = 2,9, DP = 0,77) e 

realização (M = 3,1, DP = 0,81). Estes resultados demonstram que quando a mulher é 

descrita como pautando-se em valores de existência, as pessoas tendem a percebê-la como 

menos responsável pela violência sofrida do que quando ela é apresentada valorizando a 

realização pessoal. Deste modo, as Hipóteses 3 e 4 não foram corroboradas, pois não houve 

influências das prioridades valorativas normativa e experimentação, tal como proposto por 

tais hipóteses.  

Já no que se refere à agressividade do homem, as diferenças foram significativas entre 

a subfunção existência (M = 4,1, DP = 0,72) quando comparada a interativa (M = 3,6, DP = 

0,72) normativa (M = 3,7, DP = 0,67) e realização (M = 3,5, DP = 0,78). Deste modo, 

quando a mulher é descrita priorizando uma vida planifica e evitando situações de risco, a 

atribuição da razão para a violência recai sobre o homem.  

 Como apresentado inicialmente, além dos atributos da vítima, é possível que variáveis 

pessoais dos respondentes também possam exercer influência nas razões apresentadas para a 

agressão. Deste modo, a seguir procurou-se observar se os valores, o traço de agressão e o 

sexo dos respondentes influenciou a percepção dos mesmos quanto aos motivos que levaram 

a situação de violência contra uma mulher.   

5.2.2.2 Variáveis pessoais dos respondentes e percepção das razões para a  violência contra 

a mulher 

 Com o intuito de verificar a relação entre os valores dos respondentes e a percepção 

das razões para a prática da agressão pelo homem, foram realizadas análises de correlação r 

de Pearson, como apresentado na Tabela seguinte. 
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 Como observado, a rejeição do agressor se correlacionou a subfunção existência (r = 

0,12, p < 0,05). Já o descontrole do agressor obteve correlação com as subfunção 

suprapessoal (r = 0,17, p < 0,01), experimentação (r = 0,16, p < 0,01) e interativa (r = 0,15, 

p < 0,05). As demais razões não se relacionaram a qualquer das subfunções dos valores. Com 

isso, pessoas que priorizam os valores de existência consideraram a rejeição do agressor 

como o principal motivo da violência contra a mulher. Enquanto que as pessoas que 

percebem o descontrole do agressor como a razão mais provável são aqueles que priorizam os 

valores de experimentação, suprapessoal e interativa.  
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Tabela 16 

Valores dos respondentes e percepção das razões da agressão 

 

 

 

 

 

 

Notas. *p < 0,05, **p < 0.01. (Teste unicaudal). 

 Subfunções Valorativas 

Razões Existência Realização Normativa Suprapessoal Experimentação Interativa 

Rejeição do agressor 0,12* 0,11 0,02 0,06 0,07 0,06 

Descontrole do agressor 0,10 0,05 0,06 0,17** 0,16** 0,15* 

Culpabilização da mulher -0,05 0,10 0,10 -0,07 -0,03 -0,03 

Agressividade do homem 0,06 -0,04 -0,07 0,06 0,08 0,10 
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Em seguida, foi verificada a relação entre as pontuações em agressão dos 

respondentes e a percepção das razões para a situação de agressão sofrida pela mulher por 

meio do cálculo do r de Pearson. Apenas um fator da agressão se correlacionou com a 

percepção das razões para a agressão. Neste caso, hostilidade se correlacionou com o fator 

culpabilização da mulher (r = 0,14, p < 0,05), indicando que pessoas mais hostis tendem a 

atribuir a responsabilidade da agressão sofrida à própria mulher. 

Quanto ao sexo dos respondentes, foi observada diferença apenas na culpabilização 

da mulher. Os homens (M = 2,9, DP = 0,75) apresentaram maior pontuação que as mulheres 

(M = 2,7, DP = 0,77). Assim, pessoas do sexo masculino atribuíram a responsabilidade pela 

violência à mulher mais do que o fizeram os indivíduos do sexo feminino.  

 Como observado, os valores e os traços de agressão influenciam a maneira como as 

pessoas percebem uma situação de violência hipotética praticada por um homem tendo a 

mulher como vítima. É possível que estas variáveis possam influenciar também as atitudes 

públicas frente à violência praticada contra mulheres, podendo ambas as variáveis atuar em 

um modelo explicativo das atitudes. Esta premissa foi testada e os resultados são apontados a 

seguir. 

5.2. 3 Atributos pessoais dos respondentes e atitudes frente à violência contra a mulher 

 

Procurou-se correlacionar as subfunções valorativas e o traço agressivo com as 

medidas de atitudes frente à violência contra a mulher, considerando a violência conjugal e 

sexual. Apesar de o objetivo principal deste estudo ter proposto a explicação das atitudes por 

meio da desumanização e dos valores, o traço agressivo tem sido amplamente referenciado 

em se tratando de atitudes de suporte à violência, tal como demonstrado na fundamentação 

teórica da presente dissertação. Em virtude deste argumento, optou-se por considera-lo nesta 

oportunidade. 
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 De início, foi realizada uma correlação r de Pearson com o intuito de verificar quais 

subfunções valorativas se relacionam às atitudes frente à violência física e sexual contra a 

mulher, como pode ser observado na Tabela a seguir. 

Tabela 17 

Correlação entre os valores e as atitudes de suporte à violência 

Subfunções valorativas 

 Existência Realização Normativa Suprapessoal Experimentação Interativa 

AVCM -0,20** 0,00 0,05 -0,22* -0,14* -0,17** 

AVSM -0,05 0,05 0,02 -0,08 -0,03 -0,06 

Notas. AVCM: Atitudes frente à Violência Conjugal contra Mulher; AVSM: Atitudes frente à Violência Sexual 

contra Mulher. *p < 0,05, **p < 0,01. (Teste bicaudal). 

Como verificado, apenas as atitudes frente à violência conjugal se correlacionaram 

significativamente com os valores humanos. Concretamente, observou-se correlação com as 

subfunções existência (r = -0,20, p <0,01), suprapessoal (r = -0,22, p < 0,05), 

experimentação (r = -0,14, p < 0,01) e interativa (r = -0,17, p < 0,05). No tocante às atitudes 

frente à violência sexual, não se observaram relação com os valores.  

  Quanto à agressão, semelhante ao que ocorreu com os valores, buscou-se verificar a 

relação entre os seus fatores e as atitudes por meio de uma correlação r de Pearson conforme 

demonstrado na Tabela seguinte.  

Tabela 18 

Correlação entre agressão e atitudes de suporte à violência 

Traços de agressão 

 Agressão física Agressão verbal Hostilidade Raiva 

AVCM 0,13* 0,00 0,14* 0,07 

AVFSM 0,19** 0,15* 0,22** 0,18** 

Notas. AVCM: Atitudes frente à Violência Conjugal contra Mulher; AVSM: Atitudes frente à Violência Sexual 

contra Mulher. *p < 0,05, **p < 0,01. (Teste bicaudal). 

 

 No que diz respeito às atitudes frente à violência conjugal, estas se relacionaram à 

agressão física (r = 0,13, p < 0,01) e hostilidade (r = 0,14, p < 0,01). Por outro lado, as 
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atitudes frente à violência sexual se correlacionaram com todas as dimensões da agressão, 

observando-se uma correlação mais forte com a hostilidade (r = 0,22, p < 0,05), seguida da 

agressão física (r = 0,19, p < 0,05) e raiva (r = 0,18, p < 0,05), com agressão verbal (r = 

0,15, p < 0,01) apresentando o menor coeficiente.  

 Conforme o exposto, os valores e a agressão atuam como construtos importantes para 

a compreensão das atitudes de suporte à violência, sobretudo em relação à violência conjugal 

(física). Deste modo, procurou-se testar um modelo explicativo das atitudes mediante a 

violência conjugal, levando-se em conta os construtos citados. 

5.2.3.1 Modelo explicativo das atitudes frente à violência conjugal contra a mulher 

 

 Tendo como base as correlações obtidas previamente, procedeu-se com a criação de 

um modelo explicativo das Atitudes frente à Violência Conjugal contra a Mulher (AVCM), 

utilizando-se os valores humanos e a agressão. O poder explicativo das variáveis em questão 

foi verificado por meio da modelagem de equações estruturais, que é utilizada para testar 

possíveis interrelações entre construtos latentes, levando em consideração o erro de medida 

(Raykov & Marcoulides, 2006). As variáveis levadas em conta no modelo explicativo das 

atitudes foram as subfunções suprapessoal, experimentação, e interativa, bem como a 

agressão física e hostilidade, as quais se correlacionaram com a variável de interesse. Apesar 

de a subfunção existência ter obtido uma correlação negativa com as atitudes, optou-se por 

não inclui-la no modelo, uma vez que teoricamente não era esperada esta relação (Sundberg, 

2014).   

 Para a testagem do modelo, utilizou-se como entrada a matriz de variância-

covariância, adotando-se o estimador ML (Maximum Likelihood). Quanto à sua 

adequabilidade, esta foi verificada por diferentes indicadores de ajuste (χ²/gl, GFI, AGFI, 

RMSEA e CFI). O modelo construído pode ser observado na figura que segue. 
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Figura 10. Modelo explicativo das AVCM 

 

 Os indicadores demonstraram o ajuste do modelo aos dados [χ²/gl = 6,04, GFI = 0,96, 

AGFI = 0,88, CFI = 0,89, RMSEA = 0,12], indicando que os valores em associação com a 

agressão explicam adequadamente as atitudes frente à violência conjugal praticada contra a 

mulher. Destaca-se que os lambdas (pesos de regressão padronizados) foram estatisticamente 

diferentes de zero (λ ≠ 0, ᴢ > 1,96, p > 0,05), excetuando-se o coeficiente relativo a relação 

entre o traço de agressão e os valores.  

5.3 Discussão Parcial 

 

 Sabe-se que diversos construtos podem influenciar as atitudes frente à violência 

contra a mulher. Todavia este estudo optou por conhecer a influência de características da 
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própria vítima. Concretamente, procurou-se conhecer como as pessoas percebem uma 

situação de violência contra a mulher e a que razões atribuem o comportamento do agressor. 

Verificou-se que estas percepções variam em função de atributos da vítima e dos próprios 

respondentes. Confia-se o propósito deste estudo tenha sido alcançado, sendo os resultados 

principais discutidos nesta oportunidade, realizando-se um esforço para compreendê-los a luz 

dos modelos teóricos adotados. Para tanto, dividiu-se esta discussão em duas partes 

principais: atributos das vítimas e atitudes frente à violência; e modelo explicativo das 

atitudes frente à violência contra a mulher.  

5.3.1 Prioridades valorativas das vítimas e atitudes frente à violência 

 

 Antes de se averiguar as razões que as pessoas atribuíram à agressão em si, procurou-

se conhecer que fatores perceberam como responsáveis pelo término do relacionamento 

descrito na estória. Optou-se por considerar estes aspectos porque em muitos casos, conflitos 

no relacionamento são desencadeantes de situação de agressão, uma vez que ações agressivas 

podem ser utilizadas com o intuito de solver tais conflitos (Burazeri et al., 2005). Em relação 

às razões para o término do relacionamento, constatou-se que as dimensões culpabilização do 

homem e culpabilização da mulher foram suficientes para apreender a percepção que as 

pessoas possuem do término do relacionamento. Verificou-se que as pessoas culpabilizaram 

em maior medida o homem do que a mulher. Todavia, o endosse de uma ou outra percepção 

variou em função das prioridades valorativas da mulher.  

 Em específico, verificou-se que quando a mulher foi descrita como endossando 

valores de existência, as pessoas tenderam a culpar em maior medida ao homem pelo término 

do relacionamento que a mulher. Dito de outra forma, quando a mulher foi mostrada como 

priorizando as necessidades mais básicas e de segurança, bem como valorizando uma vida 

planificada e organizada (Gouveia, 2013), as pessoas tenderam a atribuir ao homem a culpa 

do término do relacionamento, ou seja, da situação que desencadeou a agressão.  
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Por outro lado, quando a mulher é mostrada priorizando valores de realização, 

enfatizando o alcance de benefícios próprios e ganhos materiais, a culpabilização do homem 

tende a ser menor. Quanto à culpabilização da mulher, esta foi maior quando a mulher é 

mostrada priorizando a busca de novas experiências e a satisfação de prazer. Todavia, quando 

a mulher foi apresentada endossando valores de existência, priorizando uma vida organizada 

e evitando situações de risco, a sua culpabilização foi menor.  

Quanto à situação de agressão em si, verificou-se que quatro dimensões foram 

adequadas para representar a resposta dos participantes: rejeição do homem, o descontrole do 

homem, culpabilização da mulher e agressividade do homem. A atribuição destas razões 

também variou em função dos valores da vítima. Especificamente, duas razões se 

relacionaram aos valores, a culpabilização da mulher e agressividade do homem. Constatou-

se que quando a mulher é representada endossando valores de realização, esta tende a ser 

percebida em maior medida como culpada pela situação de violência, apesar desta diferença 

não ter sido significativa quando comparada com as demais. Quando a mesma é descrita 

priorizando existência, ela foi percebida como culpada em menor nível. Já a agressividade do 

homem foi considerada uma razão mais provável quando a mulher foi apresentada 

preocupando-se com existência, ao passo que a escolha desta razão foi menor quando a 

mulher prioriza realização.  

Em resumo, quando a mulher é percebida como fugindo aos papeis designados 

socialmente ao seu gênero e assim tentando buscar a própria ascensão pessoal, bem como 

aproveitar a própria vida em detrimento dos afazeres do lar, por exemplo, esta tem sido 

percebida como culpada em maior nível tanto pelo término do relacionamento quanto pela 

agressão sofrida por ela (Yount et al., 2013). Isto pode ser explicado em função de 

características patriarcais ainda presentes que exigem que a mulher seja dependente e 

obediente ao homem, ainda que estes aspectos contrariem seus próprios interesses (Belo et 
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al., 2005). Tais premissas, apesar deste contexto estar sofrendo modificações, ainda se 

encontram vigentes no contexto brasileiro, principalmente na realidade nordestina, na qual se 

encontram os participantes desta pesquisa.   

Em outra via, quando a mulher é mostrada pautando-se em valores de existência, as 

pessoas tendem a atribuir à agressividade do homem a principal razão da violência. Apesar da 

subfunção normativa, como hipotetizado, descrever claramente uma mulher obediente o que 

estaria de acordo com as normas sociais, o fato desta ser apresentada como organizada e 

planejada (existência), também pode ser um descritor adequado para uma mulher que vive de 

acordo com o que lhe é esperado socialmente. Isto pode fazer com que as pessoas tenham 

atitudes menos positivas em relação à violência praticada contra este perfil de mulher e 

assim, tendam a responsabilizar ao homem pela agressão. De fato, mulheres que aderem às 

normas sociais são valorizadas, por outro lado, aquelas que resolvem fugir a estas regras e a 

hierarquia de gênero tendem a ser vistas com desconfiança e hostilidade (Mikolajczak & 

Pietrzak, 2014).  Particularmente, em sociedades patriarcais, tende a ser pensado que aquelas 

mulheres que fogem à regra e descumprem as normas, merecem ser punidas (Glick, 

Lameiras, & Castro, 2002). Neste sentido, apesar das hipóteses delineadas neste estudo não 

terem sido corroboradas, os resultados se encontram em direção ao esperado.  

 Quanto às variáveis pessoais dos participantes e a percepção das razões para o término 

do relacionamento, apenas a culpabilização do homem obteve relação com os valores dos 

respondentes, não sendo observada relação com as dimensões da agressão. Pessoas orientadas 

por valores centrais atribuíram em maior medida ao homem o término do relacionamento, 

considerando ambas as subfunções existência e suprapessoal. Isto demonstra que tanto 

pessoas que buscam a satisfação de necessidades mais básicas, assim como aquelas mais 

maduras preocupadas com aquelas mais elevadas (Gouveia, 2013) parecem considerar o 

homem como principal responsável pelo término do relacionamento.  
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Pessoas que se pautam em valores de experimentação também perceberam a mesma 

razão como a mais provável, assim como aqueles que priorizam as relações sociais, a 

afiliação e o pertencimento (Gouveia et al., 2009). O endosso destes valores pode ter 

ocasionado uma maior empatia com a mulher, neste caso, vítima de violência, uma vez que 

tais valores possuem um motivador humanitário, implicando em atitudes mais altruístas e 

abertura a mudanças, fazendo com que estas percebessem o homem como maior responsável 

pelos conflitos da relação (Gouveia, 2013).  

 No que se refere às razões para a mulher sofrer a agressão, verificou-se que estas 

variaram em função dos atributos pessoais dos respondentes, considerando tanto os valores 

quanto a pontuação em agressão. Em particular, observou-se que pessoas que se pautam em 

valores de existência tendem a atribuir a rejeição do homem como o motivo mais provável 

para a agressão praticada contra a mulher. Esta relação revela que pessoa preocupadas com a 

satisfação das necessidades mais básicas e que priorizam uma vida estável (Gouveia et al., 

2008) perceberam que o principal motivo para o homem ter agredido a mulher foi o fato deste 

ter se sentido rejeitado pela companheira.  

As subfunções suprapessoal, experimentação e interativa, que possuem um motivador 

humanitário (Gouveia et al., 2008), se associaram ao fator descontrole do agressor. Como 

dito anteriormente, pessoas que se pautam neste motivador tenderam a perceber o homem 

como principal responsável pelo término do relacionamento. Não obstante, pessoas guiadas 

por estes valores também perceberam que na situação de violência em si, pode ser que o 

homem não tenha agido com intencionalidade, mas sim porque perdeu o controle de seus atos 

durante o conflito. É provável que esta posição tenha ocorrido em função das características 

das subfunções acima que revelam pessoas de mente mais aberta, mais maduras e 

benevolentes (Gouveia, 2013; Medeiros et al., 2012). Neste sentido, estes indivíduos optaram 
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por não atribuir a culpa da agressão nem ao homem e nem a mulher, mas a própria situação 

conflituosa.  

5.3.2 Modelo explicativo das atitudes frente à violência conjugal contra a mulher 

 

 No Estudo 1, objetivou-se verificar em que medida a desumanização da mulher e os 

valores humanos poderiam explicar as atitudes frente à violência contra a mulher. Os 

resultados demonstraram que apenas os valores foram capazes de explicar a variável em 

questão. Não obstante, alternativamente, um construto que também pode exercer influência 

nas atitudes de suporte à violência seria o traço agressivo. De fato, tem-se observado que 

pessoas mais agressivas tendem a possuir atitudes de suporte à violência contra a mulher, 

principalmente aquelas mais hostis (Sierra et al., 2010; Forber et al., 2004). Destarte, nesta 

oportunidade se propôs um modelo explicativo das atitudes em questão, levando em conta os 

valores e a agressão.  

 Quanto aos valores que se sobressaíram no modelo, estes foram os da subfunção 

suprapessoal, interativa e experimentação. Observou-se que aquelas pessoas mais maduras e 

que se preocupam com a satisfação das necessidades superiores e que buscam estar mais 

informadas acerca de questões diversas (Gouveia et al., 2008; Medeiros et al., 2012) tendem a 

possuir atitudes menos positivas frente a este tipo de violência. Quanto ao papel da subfunção 

suprapessoal nas atitudes de suporte à violência, presume-se que esta relação possa ser 

explicada pelo fato destes valores promoverem menores índices de preconceito contra a 

mulher (Belo et al., 2005). Desta maneira, se há uma visão mais positiva da mulher por parte 

daqueles que endossam tais valores, consequentemente, haverá menor aceitação da violência 

contra este grupo.  

Quanto à subfunção interativa, constatou-se que esta também possui a função inibir 

atitudes de suporte ao tipo de violência em questão. Para tentar compreender este dado, é 

importante se valer da definição de Gouveia (2013) e Gouveia et al., (2008) sobre uma pessoa 
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que enfatiza valores interativos. Estes autores ressaltam que indivíduos pautados nesta 

subfunção possuem foco nas relações interpessoais, orientadas socialmente, e por isso, 

tendem a enfatizar o grupo, guiadas por um motivador idealista e assim, possuem uma mente 

mais aberta.  Em se tratando de violência contra a mulher, pessoas mais conservadoras 

tendem a atribuir em maior medida à vítima a responsabilidade pela agressão sofrida 

(Anderson, Cooper, & Okamura, 1997), possuindo também uma visão preconceituosa da 

própria mulher (Feather, 2004). Neste sentido, parece coerente que pessoas mais preocupadas 

com os demais e que possuem um espírito inovador tendam a se posicionar contrariamente à 

violência contra mulheres.  

Já o endosso da subfunção experimentação está negativamente relacionado à aceitação 

da violência contra a mulher parece ser coerente, uma vez que pessoas que pontuam nesta 

subfunção tendem a ser menos sexistas e assim, possuem menos preconceito com relação à 

mulher (Belo et al., 2005). Com isso, é esperado que estas pessoas se posicionem 

negativamente contra a violência tendo mulheres como vítimas. Ademais, como afirmado por 

Gouveia (2013) pessoas que pontuam em experimentação compartilham o mesmo motivador 

idealista tratado previamente e assim, tendem a ser mais abertas à mudança. É possível que 

estas pessoas se mostrem contrárias à violência contra a mulher em função desta funcionar 

como um mecanismo de manutenção da hierarquia entre homens e mulheres e atrelada a uma 

ideologia tradicional (Sierra et al., 2014).  

Apesar de não ter se incluído no modelo a subfunção existência, observou-se que esta 

se sobressaiu neste estudo como uma variável que parece promover menores níveis não só 

das atitudes frente à violência conjugal contra a mulher, mas também demonstrou que quando 

a própria mulher é percebida como priorizando existência tende a ser menos responsabilizada 

pela violência sofrida. Em estudos prévios verifica-se que valores que revelam uma 

preocupação com as necessidades mais básicas não tem sobressaído na explicação de 
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construtos correlatos, a exemplo das atitudes frente à violência praticada por homens 

(Sundberg, 2014). No entanto, é possível que isto se deva às características da própria 

amostra, por se tratar de pessoas do nordeste brasileiro, onde estas preocupações sejam mais 

acentuadas. Com isso, futuramente, faz-se importante verificar de maneira mais aprofundada 

o papel desta subfunção nas atitudes frente à violência contra a mulher.  

Pode-se atribuir também às próprias características da amostra, o fato das subfunções 

realização e normativa não se sobressair na explicação das atitudes aqui tratadas. Os valores 

normativos geralmente são priorizados por pessoais mais velhas, sendo que indivíduos mais 

jovens demonstram uma preocupação menos aparente com tais valores (Vione, 2012). 

Quanto aos valores de realização, são mais evidentes entre aqueles indivíduos que se 

encontram em fase produtiva, buscando se afirmar profissionalmente, havendo um 

decrescimento dos valores desta subfunção entre os 19 e 34 anos (Vione, 2012). Como se 

trata de uma amostra formada exclusivamente por jovens universitários, os valores citados 

não seriam ainda uma prioridade na vida destes indivíduos, o que explicaria o fato destes não 

se sobressaírem na explicação das atitudes.   

No que concerne à agressão, observou-se que as suas dimensões hostilidade e 

agressão física se destacaram na explicação das atitudes frente à violência contra a mulher. 

Nesta direção, indivíduos hostis em relação ao outros tendem a se posicionar de modo mais 

favorável à violência contra a mulher. Uma disposição maior para a agressão física também 

parece promover maiores nível de endosso a este tipo de violência. Estes dados corroboram 

pesquisas anteriores que observaram que pessoas que possuem traços mais agressivos tendem 

a demonstra atitudes positivas frente à violência tendo mulheres como foco (Forber, Adam-

Curtis, & White, 2004; Sierra et al., 2010). Em suma, para a compreensão das atitudes frente 

à violência em questão, faz-se necessário levar em consideração tanto fatores que possuem 
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forte influência biológica, como a personalidade agressiva, bem como aqueles fatores que 

recebem maior influência de ordem social, quais sejam, os valores humanos (Araújo, 2013).  
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CAPÍTULO 6. DISCUSSÃO GERAL 
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 Muito tem se discutido sobre a violência contra a mulher, sobretudo quanto as 

estratégias preventivas, bem como sobre ações de redução e combate a este problema. Em se 

tratando de prevenção da violência contra a mulher, as atitudes da comunidade frente a este 

fenômeno se destacam, pois se as pessoas percebem a violência como aceitável, isso gera um 

clima social que facilitaria a ocorrência de situações futuras de agressão, ocasionando falhas 

na punição do agressor e fazendo com que a vítima não receba o suporte necessário (Capezza 

& Ariaga, 2008). Neste contexto, entender os fatores que subjazem tais atitudes é 

indispensável para se compreender a dinâmica da violência contra mulheres e fundamental 

para traçar estratégias preventivas e interventivas eficazes (Flood & Pease, 2009; Gracia  et 

al., 2014; Nayak et al., 2003).  

Nesta direção, o presente trabalho possuiu como objetivo geral verificar em que 

medida as atitudes frente à violência contra a mulher se relacionam aos valores humanos e a 

desumanização da mulher. Em específico, objetivou-se também conhecer se os atributos das 

vítimas de violência, juntamente com as suas prioridades valorativas, exercem efeito sobre o 

julgamento das pessoas quanto à situação de agressão. Ademais, adaptou-se para o contexto 

brasileiro dois instrumentos de avaliação das atitudes frente à violência contra a mulher. Para 

tanto, foram delineados dois estudos empíricos, os quais acreditam-se terem sido suficientes 

para o alcance dos objetivos traçados. Apesar de os resultados de cada estudo terem sido 

discutidos previamente, a seguir os principais resultados serão retomados, assim como serão 

apresentadas potenciais limitações do estudo, suas possíveis aplicações, possibilidades de 

aplicação e considerações finais.   

6.1 Limitações da Pesquisa 

 

 A despeito das contribuições deste estudo para a literatura, como por exemplo, a 

adaptação de duas medidas de mensuração das atitudes, esta pesquisa não está isenta de 
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vieses, fazendo-se necessário elencar suas limitações potenciais, especialmente no que se 

refere à amostra e ao caráter de algumas das medidas. Quanto à natureza da amostra utilizada, 

esta foi de conveniência e não probabilística, o que impede a generalização dos resultados 

obtidos para além do escopo do presente estudo (Cozby, 2003).  

  Outro aspecto a ser destacado é quanto à variabilidade da amostra. Apesar da amostra 

utilizada no primeiro estudo ter sido obtida online, a maior parte dos participantes era 

universitária. Já a amostra do estudo dois foi composta exclusivamente por estudantes 

universitários. Neste caso, tratam-se de amostras homogêneas, apresentando pouca 

variabilidade, o que também impede a generalização destes resultados para a população.  

 Uma terceira limitação do estudo se refere ao caráter das medidas de atitudes 

utilizadas, tratando-se de medidas de autorrelato ou explícitas. Instrumentos deste cunho têm 

demonstrado resultados consistentes. Todavia existem vieses inerentes a este tipo de medida, 

pois construtos como atitudes e valores estão sujeitas a desejabilidade social. Em se tratando 

mais especificamente de atitudes frente à violência contra a mulher, isto é ainda mais 

preocupante, pois é pouco provável que as pessoas se mostrem favoráveis abertamente à 

violência deste cunho (Spohn, 1993). É sabido também que os valores humanos estão sujeitos 

a este tipo de viés (Schwartz, Verkasalo, Antonovsky, & Sagiv, 1997). Neste âmbito, os 

indivíduos podem falsear suas respostas com o intuito de se mostrar segundo o que seria 

socialmente aceitável.  

   Entretanto, estas limitações, apesar de sinalizaram a necessidade de maior atenção em 

replicações futuras, não invalidam os resultados ora apresentados, visto que este estudo 

permitiu contribuições a uma área pouco estudada. Como se sabe, ainda não existem muitos 

trabalhos visando conhecer a relação entre as variáveis tratadas neste estudo. Apesar de 

existirem evidências apontando para o papel preditivo dos valores humanos nas atitudes, 

pouco se sabe sobre quais valores específicos contribuem para atitudes de aceitação da 
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violência contra a mulher. Deste modo, a seguir serão apresentados os principais resultados 

obtidos por meio dos estudos delineados.  

6.2 Resultados Principais 

 

 Os resultados obtidos por meio dos dois estudos que compõem esta dissertação 

trouxeram importantes contribuições para o entendimento das atitudes frente à violência 

contra a mulher, principalmente pela escassez de estudos explorando este tema, sobretudo no 

âmbito nacional. O primeiro estudo permitiu a adaptação de dois instrumentos de mensuração 

das atitudes para o contexto brasileiro, tendo em vista a carência de medidas deste cunho 

nesta realidade. Ambos os instrumentos reuniram parâmetros psicométricos adequados 

(validade fatorial e consistência interna), sendo a estrutura unifatorial confirmada por meio da 

análise confirmatória. Neste âmbito, pensa-se ter contribuído com dois instrumentos que 

permitem avaliar adequadamente as atitudes frente à violência sexual e conjugal (física) 

contra a mulher, tratando-se de escalas breves, de fácil aplicação e baixo custo. Logo, se 

tratam de medidas adequadas para fins de pesquisa. 

 Ainda no Estudo 1, foram testadas as relações entre as atitudes frente à violência 

contra a mulher, os valores humanos e a desumanização implícita da mulher, tomando-se 

como base a teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2013) e a teoria dual da 

desumanização (Haslam, 2006). A partir do marco teórico apresentando, sete hipóteses foram 

delineadas, das quais apenas três foram corroboradas. Verificou-se que, tal como indicado na 

literatura, os valores se mostraram preditores das atitudes, tendo como objeto a violência 

contra a mulher (Homer & Kahle, 1988; Milfont et al., 2010). Conforme previsto, 

destacaram-se os valores das subfunções realização e normativa, confirmando que pessoas 

que são a favor de hierarquias e mais tradicionais, preocupando-se com a manutenção de 

normas e costumes e tendem a possuir maiores níveis de suporte à violência de vítimas 

femininas. Não obstante, diferentemente do que vem sendo reportado, a desumanização da 
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mulher (e.g., Rudman & Mescher, 2012; Vaes et al., 2011), seja ela por meio da animalização 

ou objetificação, não encontrou qualquer relação com as atitudes de suporte à violência.  

 No tocante às diferenças entre os sexos, observou-se, tal como esperado, que homens 

pontuam mais alto em atitudes frente à violência contra a mulher (Lawoko, 2008; Kalof & 

Wade, 1995; Markowitz, 2001; Nayak et al., 2003; Wallach et al., 2010). Estes resultados 

refletem diferentes modos de socialização vivenciados pelos sexos. Ademais, as distinções 

entre as respostas de homens e mulheres podem ser atribuídas aos papeis designados aos 

gêneros. Deste modo, enquanto os homens ocupam a posição de domínio e controle, fazendo 

uso de quaisquer artifícios para se manter neste posto, às mulheres são atribuídos os papéis de 

protetora do lar e dos filhos e, além de obediente ao homem (Dobash & Dobash, 1979; 

Martinez, 2011; Wallach et al., 2010).  

 Em outra via, no Estudo 2, procurou-se conhecer se os atributos da própria vítima 

podem influenciar as atitudes das pessoas quanto à situação de violência. Concretamente, as 

prioridades valorativas das vítimas exerceram um papel preponderante nas respostas dos 

indivíduos quanto à razão para a ocorrência da agressão contra a mulher. Em linhas gerais, 

verificou-se que as mulheres descritas como preocupadas em aproveitar a própria vida e com 

o alcance de ganhos pessoais, tendem a ser responsabilizadas em maior medida pela agressão 

sofrida. Por outro lado, quando a mulher é descrita priorizando manter uma vida organizada e 

planifica, a responsabilidade parece recair mais sobre o homem.  Em outras palavras, quando 

a mulher é descrita comportando-se semelhante ao que é esperado socialmente da mesma, 

esta tende a ser percebida de fato na posição de vítima. Todavia, uma mulher que se distancia 

dos padrões esperados para o sexo feminino, tende a ser culpabilizada pela violência sofrida.  

 Ainda no Estudo 2, foi construído um modelo explicativo das atitudes, tomando-se 

como preditores os valores humanos e o traço agressivo. Esta última variável foi incluída 

neste modelo por se mostrar importante para a compreensão das atitudes em estudos prévios 
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(Forber, et al., 2004; Sierra et al., 2010). Neste âmbito, verificou-se que os valores das 

subfunções experimentação, interativa, existência e suprapessoal estão relacionados 

negativamente com as atitudes positivas frente à violência contra a mulher. No tocante ao 

traço agressivo, verificou-se uma relação positiva entre a hostilidade a agressão verbal e as 

atitudes aceitação da violência, confirmando os achados prévios (Forber et al., 2004; Sierra et 

al., 2010).  

 Em suma, a presente dissertação forneceu evidências que confirmam o caráter 

preditivo dos valores nas atitudes, o que corrobora a importância das prioridades axiológicas 

para a compreensão das ações, julgamentos, escolhas e opiniões (Gouveia, 2013; Rokeach, 

1983). Além do mais, demonstrou-se que não só os valores dos respondentes são importantes 

para a compreensão das atitudes, mas as prioridades valorativas das próprias vítimas 

influenciam este último construto.   

6.3 Possibilidades de Aplicação 

 

Tendo em vista as inúmeras consequências negativas da violência contra a mulher, os 

quais envolvem tanto danos diretamente às vítimas quanto implicações para todo o entorno 

social, faz-se necessário pensar em estratégias preventivas e interventivas. Certamente, a 

prevenção da violência contra a mulher, além de evitar os danos à saúde física e psicológica 

de possíveis vítimas, reduziria os gastos desprendidos com este fenômeno. Por mais que o 

objetivo do presente estudo não tenha sido a elaboração de um modelo interventivo para a 

violência contra a mulher, confia-se que os achados apresentados aqui poderiam ser pensados 

enquanto possibilidades de aplicação. Tais possibilidades contemplam desde os instrumentos 

de avaliação fornecidos até aos dados obtidos em relação às variáveis estudadas. 

Em relação aos instrumentos, estes poderiam ser adequados para auxiliar no 

estabelecimento de estimativas sobre a aceitação da violência contra a mulher com o intuito 

de subsidiar programas interventivos e preventivos. Como dito no marco teórico desta 
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dissertação, um contexto de suporte à violência é propício para a reincidência da mesma. 

Destarte, poderiam ser aplicados no âmbito da psicologia jurídica como um meio de conhecer 

o suporte de violência pelas próprias vítimas e também daqueles que se encontram próximos 

desta, como amigos e familiares. Apesar de as medidas por si só não serem capazes de 

fornecer um diagnóstico apurado destas questões, no entanto, estas poderiam atuar como 

fonte complementar de dados.  

 Isto posto, diversas intervenções podem ser pensadas tendo em conta os valores, 

enfatizando principalmente a promoção daqueles valores que se relacionaram inversamente 

com as atitudes de suporte à violência. Neste ínterim, especificamente, ações de combate à 

violência contra a mulher poderiam se pautar na promoção de valores humanitários, 

sobretudo aqueles relativos às subfunções interativa e suprapessoal. Além disso, tendo em 

vista que há uma diferença entre as atitudes manifestas entre os sexos, cabe considerar 

possíveis estratégias preventivas acerca destas disparidades. Nesta conjuntura, ao invés de se 

focar em campanhas generalistas considerando a população como um todo, é importante se 

elaborar estratégias distintas para ambos os sexos.   

6.4 Direções futuras e Considerações Finais 

 

 Dadas as limitações apresentadas neste trabalho, a realização de novas pesquisas se 

faz necessário, até mesmo em função do caráter exploratório deste estudo. Como 

possibilidades futuras, cabe considerar que alguns parâmetros da escala de atitudes frente à 

violência sexual contra a mulher não se mostraram totalmente adequados, mas foram apenas 

marginalmente aceitáveis (e.g., AGFI, CFI, RMSEA). Com isso, se faz necessário o 

desenvolvimento de novos estudos com esta medida, considerando amostras maiores e 

diversificadas. Deste modo, seria pertinente a aplicação do instrumento em outras regiões 

brasileiras, uma vez que a amostra se restringiu ao contexto nordestino.  
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Em oportunidades futuras, seria interessante ter em conta pessoas de diferentes 

estratos sociais, uma vez que estudos mostram que as atitudes em relação à violência contra a 

mulher variam em função da classe social. Estudos deste cunho, além de verificar a influência 

destas variáveis nas atitudes de suporte à violência seriam importantes para verificar a 

invariância fatorial das medidas, isto é, se são adequadas para avaliar as atitudes 

independente do grupo estudado. Ademais, poderiam ser consideradas também amostras de 

agressores com o intuito de verificar o caráter preditivo dos instrumentos.  

 Tomando em consideração o fato de não ter sido observado relação entre as atitudes e 

a desumanização da mulher, algo que vinha sendo demonstrado em estudos prévios (Rudman 

& Mecher, 2012; Vaes et al., 2011), é importante considerar amostras com maior 

variabilidade que as utilizadas na presente dissertação. Poderia se pensar na aplicação de uma 

escala de desejabilidade social junto com a de atitudes ou mesmo no desenvolvimento de uma 

medida implícita de avaliação das atitudes frente à violência contra a mulher, o que reduziria 

a desejabilidade social implicada nas repostas (Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2011). 

Além disso, tendo em vista que correlações encontradas entre medidas explícita e implícita 

são baixas (Fazio & Olson, 2003), o desenvolvimento de estudos utilizando apenas medidas 

implícitas poderia fornecer indicadores mais confiáveis quanto à relação destes construtos. 

Ademais, seria interessante a realização de novos estudos levando em conta outros potenciais 

preditores das atitudes de suporte à violência, como traços de personalidade, sexismo, 

autoritarismo e orientação à dominância social.  

Diante dos resultados ora apresentados, confia-se ter contribuído para a literatura 

sobre a violência contra a mulher no contexto nacional. Sabe-se que esta temática, sobretudo 

no que diz respeito ao estudo das atitudes frente á violência contra a mulher, ainda é pouco 

explorada. Neste âmbito, apresentar variáveis correlatas de tais atitudes, configura-se como 

um passo importante. Não obstante, não foi propósito deste estudo esgotar o debate em torno 
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da relação entre as variáveis tratadas. Ao contrário, espera-se que este trabalho possa suscitar 

novos questionamentos a respeito do tema e auxiliar no desenvolvimento de novas pesquisas 

sobre a violência contra a mulher. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

  Esta pesquisa versa sobre Atitudes frente à violência contra a mulher: explicação pautada nos valore humanos e na 

desumanização implícita da mulher e está sendo desenvolvida por Bruna da Silva Nascimento, aluna do curso de Pós-

graduação em Psicologia Social da Universidade Federal Da Paraíba, sob orientação do Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia.  

O objetivo geral deste estudo é construir um modelo explicativo das atitudes frente à violência contra mulher, 

tomando-se como base os valores humanos e a desumanização implícita da mulher. Como objetivos específicos, espera-se 

(1) verificar se a associação implícita de mulheres a animais e objetivos possui correlação com as atitudes positivas frente à 

violência contra as mesmas; (2) verificar que prioridades valorativas das mulheres se associam em maior medida com as 

atitudes positivas frente à violência contra este grupo; (3) verificar se a aparência física da mulher possui relação com as 

atitudes frente à violência contra ela; (4) Observar se o fato da mulher ser mantenedora do lar ou mantida financeiramente 

pelo homem possui relação com as atitudes frente a violência praticada contra ela; e (5) observar se existem diferenças nas 

atitudes frente à violência contra mulher entre os sexos.. Compreender tais aspectos poderá contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias interventivas pautadas na educação em valores humanos com o intuito de prevenir ações de 

violência contra a mulher. Tal intenção justifica a relevância acadêmica e social do projeto. 

Solicitamos a sua colaboração para responder um questionário (com duração média de 20 minutos), como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos das áreas de psicologia social e saúde e publicar em 

revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa 

não oferece riscos previsíveis para à saúde dos participantes.    

Esclarecemos que a sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor(a)  não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do 

estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou meu consentimento para participar da 

pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que recebi uma cópia desse documento. 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

 Eu, ________________________________, aceito participar da pesquisa “Atitudes frente à violência contra a 

mulher: explicação pautada nos valores humanos e na desumanização implícita da mulher”, que tem o objetivo construir um 

modelo explicativo das atitudes frente à violência contra mulher, tomando-se como base os valores humanos e a 

desumanização implícita da mulher. Entendi os procedimentos envolvidos nesta pesquisa. Entendi que posso desistir de 

participar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para mim. 

 Os pesquisadores tirarão todas as minhas dúvidas. Li e concordo em participar como voluntário da pesquisa 

descrita acima. Estou ciente que recebi uma cópia deste documento.   

 

 

 

João Pessoa, _____ de ______________ de 2014.                                                    

 

 

   Impressão dactilóscópica 

 

 

              

    __________________________________                                                                    

                                                                Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Contato com o Pesquisador(a) Responsável: bruna.s.nascimento@hotmail.com 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o(a) pesquisador(a) Valdiney Veloso 

Gouveia, telefone: (83)93920442 ou para o Comitê de ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Endereço: Hospital 

Universitário Lauro Wanderley - H–LW – 40 andar. Cidade Universitária. Bairro: Castela Branco – João Pessoa – PB. CEP: 

58059 -900. 

E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br Campus I – fone: 32167964.  

 

mailto:comitedeetica@hulw.ufpb.br
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ANEXO II 

Escala de atitudes frente à violência conjugal contra a mulher 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia as afirmações a seguir, considerando o seu conteúdo. 

Utilizando a escala que segue, escreva um número ao lado de cada afirmação para indicar em 

que medida você concorda ou discorda de cada uma delas.  

1 2 3 4 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01.____O mau humor da mulher é a maior causa da violência no lar. 

02.____Algumas mulheres merecem apanhar. 

03.____Muitas mulheres agredidas fazem coisas que levam o marido a atingi-las. 

04.____A agressão de um homem é justificada se a mulher é infiel. 

05.____Uma mulher obediente e que cuida de seu marido jamais irá apanhar. 
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ANEXO III 

Escala de atitudes frente à violência sexual contra mulher 

 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia as afirmações a seguir, considerando o seu conteúdo. 

Utilizando a escala que segue, escreva um número ao lado de cada afirmação para indicar em 

que medida você concorda ou discorda de cada uma delas.  

1 2 3 4 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01.____Muitas mulheres falsamente denunciam ter sofrido uma violência sexual para obter 

atenção. 

02.____Mulheres que são fisicamente atraentes possuem maior probabilidade de serem 

violentadas sexualmente. 

03.____Quase metade das mulheres inventa ter sofrido violência sexual para proteger a sua 

reputação. 

04.____Muitas mulheres que são violentadas sexualmente são paqueradoras. 

05.____Se uma mulher se veste com roupas indecentes, ela tem culpa de ser violentada. 

06.____Homens que praticam violência sexual têm o sexo negado por suas esposas. 

07.____Violência sexual é um crime passional. 

08.____Muitas das violências sexuais são espontâneas. 

09.____O álcool faz com que o homem cometa violência sexual. 
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ANEXO IV 

Questionário dos Valores Básicos 

INSTRUÇÕES.  Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 

considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, escreva um número ao 

lado de cada valor para indicar em que medida você o considera importante como um 

princípio que guia sua vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir 

coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar seus 

êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma homenagem por 

suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e aos mais 

velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter uma vida 

organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, como social, 

esportivo ou comunitário. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou exposições onde 

possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um lugar com 

abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus propósitos na vida; desenvolver todas as suas 

potencialidades como ser humano. 
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ANEXO V 

Cenário de Agressão à Mulher 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a estória apresentada e em seguida, responda algumas 

questões sobre a mesma de acordo com as instruções dadas.  

 

 

 

Rosa é uma mulher jovem, bonita e que adora aproveitar a vida, divertir-se e desfrutar de 

aventuras. Há dois anos ela conheceu João, uma pessoa de sua idade. Eles então se casaram. 

Na semana passada, Rosa assumiu mais atividades em seu trabalho, ficando por mais tempo 

longe de casa. Neste contexto, João começou a cobrar mais sua presença e ela, sentindo que 

não o amava mais, decidiu acabar o relacionamento. Quando soube de sua pretensão, João 

pediu que não o deixasse, pois ela era a mulher de sua vida. Porém, Rosa disse que 

lamentava, mas já não o amava, desejando acabar o relacionamento. Então, João se 

descontrolou, agarrou-a pelo braço e a beijou, percebendo que ela o rejeitara. Depois disso 

ele se irritou ainda mais e a agrediu com uma tapa no rosto, chamando-a de vadia. 
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ANEXO VI 

 

RAZÕES PARA ROSA ROMPER O RELACIONAMENTO  

INSTRUÇÕES. Por que você pensa que Rosa rompeu o relacionamento com João? Leia cada 

uma das razões listadas a seguir e indique o quanto cada uma delas é (im)provável. Faça isso 

marcando um número na escala de resposta ao lado. 
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01. Ela simplesmente não o amava mais. 1 2 3 4 5 

02. Ela arrumou outra pessoa. 1 2 3 4 5 

03. Ela quer conhecer outras pessoas.  1 2 3 4 5 

04. Ela é uma pessoa instável, que não sabe o que quer. 1 2 3 4 5 

05. João não deve ser mesmo um bom companheiro. 1 2 3 4 5 

06. João é uma pessoa agressiva. 1 2 3 4 5 

07. Ela gostaria de se dedicar mais ao trabalho. 1 2 3 4 5 

08. João é uma pessoa controladora. 1 2 3 4 5 

09. Ela gostaria de aproveitar a vida. 1 2 3 4 5 

10. O relacionamento não tem importância para ela.  1 2 3 4 5 

11. João não valorizava Rosa. 1 2 3 4 5 

12. João não possuía respeito por Rosa. 1 2 3 4 5 
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ANEXO VII 

RAZÕES PARA JOÃO AGREDIR ROSA 

INSTRUÇÕES. Por que você pensa que João agrediu física e verbalmente Rosa? Leia cada 

uma das razões listadas a seguir e indique o quanto cada uma delas é (im)provável. Faça isso 

marcando um número na escala de resposta ao lado. 

 

RAZÕES PARA JOÃO AGREDIR ROSA 
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01. Ele se sentiu rejeitado 1 2 3 4 5 

02. Ele desconfiou que ela tivesse arrumado outra pessoa 1 2 3 4 5 

03. Ele pensa que ela quer ter outra vida. 1 2 3 4 5 

04. Ele pensa que ela quer conhecer outras pessoas. 1 2 3 4 5 

05. Ele quer puni-la por tê-lo deixado. 1 2 3 4 5 

06. Ele é uma pessoa instável. 1 2 3 4 5 

07. Ela o provocou ao romper o relacionamento. 1 2 3 4 5 

08. Ele perdeu o controle da situação. 1 2 3 4 5 

09. Ele queria intimidá-la para conseguir manter o 

relacionamento. 
1 2 3 4 5 

10. Ele não quer perdê-la. 1 2 3 4 5 

11. Ele pensa que o relacionamento não possui valor para 

ela.  
1 2 3 4 5 

12. Ela o provocou por ter se tornado ausente.  1 2 3 4 5 
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ANEXO VIII 

Questionário de Agressão  

INSTRUÇÕES – Por favor, leia atentamente as frases a seguir e, pensando em você mesmo, 

indique o quanto concorda ou discorda com cada uma delas. Para isso utilize a escala de 

resposta que segue. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo  Nem discordo 

nem concordo 

Concordo  Concordo 

totalmente 

 

01.___Alguns dos meus amigos acham que sou esquentado.  

02.___Se eu tiver que partir para a violência para proteger os meus direitos, eu o farei. 

03.___Quando as pessoas são gentis demais comigo, eu me pergunto o que elas querem.  

04.___Eu digo abertamente para os meus amigos quando eu discordo deles. 

05.___Eu me tornei tão furioso que tenho quebrado coisas. 

06.___Não posso deixar de entrar em discussões quando as pessoas discordam de mim. 

07.___Eu me pergunto por que às vezes eu me sinto tão amargo sobre as coisas. 

08.___De vez em quando, eu não consigo controlar a vontade de agredir outra pessoa. 

09.___Eu sou uma pessoa de temperamento forte. 

10.___Eu desconfio de pessoas estranhas que são amigáveis demais. 

11.___Eu tenho ameaçado pessoas que eu conheço. 

12.___Eu me aborreço facilmente, mas também me acalmo rapidamente. 

13.___Se uma pessoa me provocar o suficiente, eu posso chegar a agredi-la. 

14.___Quando as pessoas me irritam, posso chegar a dizer a elas o que penso sobre elas. 

15.___Às vezes sou consumido (a) pelo ciúme. 

16.___Não consigo pensar em uma boa razão para agredir uma pessoa. 

17.___Às vezes eu sinto que eu tenho recebido um tratamento injusto da vida. 

18.___Eu tenho dificuldades em controlar o meu temperamento. 

19.___Quando frustrado (a), deixo minha irritação transparecer. 

20.___Às vezes eu sinto que as pessoas estão zombando de mim pelas costas. 

21.___Com frequência, me vejo discordando das pessoas. 

22.___Se alguém me bater, eu baterei de volta. 

23.___Às vezes me sinto como uma bomba prestes a explodir. 

24.___As outras pessoas sempre tem mais sorte que eu. 

25.___Existem pessoas que me provocaram tanto, que chegamos a brigar. 

26.___Eu sei que “amigos” falam de mim pelas costas. 

27.___Meus amigos me dizem que eu sou algo argumentativo.  

28.___Às vezes me descontrolo sem uma boa razão. 

29.___Eu me envolvo mais em brigas que a maioria das pessoas.  
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ANEXO IX 

Questionário sociodemográfico 

INTRUÇÕES. Finalmente, procuramos a seguir conhecer um pouco mais acerca dos 

participantes deste estudo. Lembrando, não é nosso propósito particularizar as respostas, mas 

saber, no geral, quem são aqueles que responderam nossos questionários. Neste sentido, por 

favor, responda as perguntas a seguir. 

1. Idade_____. 

 

2. Sexo:  Masculino  Feminino. 

 

3. Estado civil:  Solteiro  Casado/União estável  Separado/Divorciado  Viúvo  

 

4. Religião: Católica  Evangélica  Espírita  Não possuo religião 

Outra:______________________ 

 

5. Em que medida você se considera religioso? (circule um número): 

 

1 2 3 4 5 

Nada religioso 
Pouco 

religioso 

Medianamente 

religioso 

Muito 

religioso 

Totalmente 

religioso 

 

6. Em comparação com as pessoas da cidade em que vive, você se considera de qual 

classe social? (circule um número): 

 

1 2 3 4 5 

Classe baixa 
Classe média 

baixa 
Classe média 

Classe média 

alta 
Classe alta 

 

7.  Por favor, indique se você possui em sua casa: 

 

Televisão 0 1 2 3 4  ou mais 

Aparelho de som 0 1 2 3 4  ou mais 

Banheiro 0 1 2 3 4  ou mais 

Automóvel 0 1 2 3 4  ou mais 

Empregada mensalista 0 1 2 3 4  ou mais 

Aspirador de pó 0 1 2 3 4  ou mais 

Máquina de lavar roupa 0 1 2 3 4  ou mais 

Aparelho de DVD 0 1 2 3 4  ou mais 

Geladeira 0 1 2 3 4  ou mais 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 1 2 3 4  ou mais 

Máquina de lavar pratos 0 1 2 3 4  ou mais 

Banheira 0 1 2 3 4  ou mais 

Piscina 0 1 2 3 4  ou mais 
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ANEXO X 
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