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RESUMO

A situação de violência vivenciada por homens e mulheres pode ser considerada como uma
das maiores violação de direitos humanos. Considerando a escassez de estudos sobre o tema,
ponderamos à importância de caracterizar uma amostra de homens e mulheres em situação de
violência doméstica; avaliação de qualidade de vida e a prevalência de depressão e variáveis
sociodemográficas. Foram entrevistados 68 homens e 75 mulheres que responderam ao
Whoqol-bref, Inventário Beck de Depressão, o questionário ABIPEME e a um questionário
para traçar o perfil desta amostra. Os homens quando comparados às mulheres apresentaram
melhor qualidade de vida exceto no domínio físico. Houve diferença significativa dos níveis
de depressão entre os grupos, sendo que as mulheres apresentaram maior nível de depressão.
Apesar da situação de violência doméstica observou-se que continuam morando juntos por
períodos de até mais de 10 anos.
Palavras chaves: situação de violência entre homens e mulheres, qualidade de vida,
depressão, movimento de mulheres de Diadema.

ABSTRACT

The Situation of violence, experienced in life, by men and women may be of the human
rights greatest violations. Regarding the scarcity of studies about the theme, we considered the
importance of characterizing a sample of men and women in situation of domestic violance;
quality of life, predominance of depression, and socio demografic variables avaliation. 68
(sixty eight) men, and 75 (seventy five) women were inter viewed and answered to whoqolbref, Beck inventory of depression, ABIPEME Quationary, and to one suitable questionary, to
trace this Sample’s profile. The men when compared to the women, presented better quality
of life, except in the physical domain. There have been a significant diference of the
depression levels among the groups, whereby the women presented greater level of
depression. In spite of this situation of domestic violence, one could observe that people go on
living together for periods beyond more than 10(ten) years.
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INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher afeta diretamente a saúde física, psicológica e a
qualidade de vida, sendo que a violência conjugal e o estupro têm sido associados a maiores
índices de suicídio, ao uso e abuso de álcool e outras drogas, além de queixas vagas, cefaléia,
distúrbios gastrintestinais e sofrimento psíquico em geral.
Portanto, esta pesquisa tem como finalidade contribuir com a construção de um novo
paradigma, tendo como perspectiva romper com a violência contra a mulher e de promover a
qualidade de vida, a partir da caracterização de uma amostra de homens e mulheres em
situação de violência doméstica; avaliação de qualidade de vida e a incidência de depressão
em homens e mulheres em situação de violência doméstica; e da comparação dos resultados
entre qualidade de vida, incidência de depressão e variáveis sociodemograficas e cultural.
O procedimento metodológico deste estudo se deu através de coletas de dados com
143 pessoas de Diadema/SP, sendo 75 mulheres e 68 homens em situação de violência
doméstica. Foram utilizados os instrumentos Whoqol bref., Inventário de Beck de Depressão,
Ficha Avaliação sócio-econômica (ABIPEME) e Questionário Sócio-econômico e Cultural.
No que diz respeito os resultados encontrados nesta pesquisa, o perfil de homens e
mulheres envolvidos em situação de violência, corresponde como sendo a maioria de solteiroseparados, católicos, negros, ganham até dois salários mínimos, desempenham funções
domesticas, têm dois filhos e estão inseridas na escala mais baixa da Classe Econômica,
envolvidas em situação de violência física e psicológica, procuraram apoio na Delegacia dos
Direitos da Mulher e na família, parcela significativa continua morando com o agressor e a
maioria dos agressores não são usuários de álcool e outras drogas.
Este estudo demonstrou que a qualidade de vida de mulheres nos domínios global,
psicológico, social e meio ambiente são inferiores a dos homens, porém no domínio físico a
qualidade de vida é igual, tanto para homens quanto para as mulheres. Em relação aos níveis
de depressão as mulheres estão mais deprimidas do que os homens.
Consideramos que a violência doméstica contra a mulher é um fenômeno sóciohistórico imbricado de complexidades, assim, tentamos relacionar qualidade de vida, sintomas
depressivos e características socioeconômicas e culturais, bem como dialogamos com teorias
e experiências de políticas públicas de atenção ao enfrentamento da violência doméstica
contra a mulher, que criaram ações para que os homens refletissem sobre a violência praticada
contra as mulheres, oferecendo alternativas para que eles pudessem pensar sobre suas relações
e assumir novos comportamentos.
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1. CARACTERIZAÇÃO DA SOCIEDADE CAPITALISTA GLOBAL,
NEOLIBERAL

E

CONTEMPORÂNEA

EM

RELAÇÃO

À

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.

Para refletirmos sobre as causas geradoras de violação dos direitos humanos e, mais
especificamente, daquelas que estão relacionados à violência contra a mulher, urge a
necessidade de analisar criticamente as relações sociais estabelecidas na atual sociedade
capitalista.
Pois, esse paradigma de sociedade pauta-se pela globalização e modernização e,
assim, potencializa no seu desenvolvimento um verdadeiro desarranjo social, com a
sustentação de maximização de lucros constituídos na relação capital e trabalho.
Acrescenta

Gohn

(2006),

que

muitos

desses

movimentos

sociais

se

institucionalizaram em forma de Organização Não Governamental – ONG para atuar com
políticas públicas e, assim também, o perfil dos militantes dos movimentos ao mesmo tempo
se alterou, delineando novos cenários, frente à política esboçada pelos parâmetros da
globalização. E mais, Gohn (2006) revela, que os tipos de mudanças advindas dessa
globalização capitalista acarretam transformações drásticas, dentre elas, é possível mencionar
a revitalização das políticas neoliberais e o processo de desmontes das estruturas estatais. E
ainda, continua a sua análise, ao afirmar que Guidens em 1991 formulou uma interessante
hipótese de trabalho para a análise desses movimentos sociais na era da globalização. Para
ele, a participação em atividades coletivas está se tornando um fator decisivo na constituição
de identidades pessoais e nas biografias de pessoas, na moderna sociedade industrial.
Portanto, muitos foram e ainda são, os mecanismos para a manutenção dessa desordem
burguesa capitalista e no seu cerne encontra-se o Estado, que interfere diretamente nas
relações sociais, principalmente, ao mediá-las com parâmetros estabelecidos pela redução do
Estado mínimo social e ampliação do Estado financeiro. Interferência essa, notória, pois de
um lado há altos investimentos na privatização de empresas e bancos estatais e o aumento
constante nas taxas de juros, mecanismo poderoso para o alargamento do capital financeiro
privado; e de um outro lado, verificamos a ausência de investimento em políticas públicas
sociais, relacionadas à saúde, educação, moradia, saneamento básico, trabalho e renda,
segurança, transporte coletivo, dentre outras relevantes políticas inerentes à promoção do
Sistema de Garantia dos Direitos Humanos Universais. Assim, podemos verificar a agilidade
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do Estado na ofensiva neoliberal analisada por Netto, (2001) ao dizer que, não há nenhuma
indicação capaz de sugerir que esse Estado mínimo social e máximo para o capital tenha
condições e vontade política para enfrentar e solucionar a questão social, ao contrário, trata
apenas, como se fosse condição política, portanto, vista como um enfrentamento positivo e
desafiador para um sistema regulatório social.
Conseqüentemente, esse paradoxo em debate ocasionou outros fatores, que
impactaram substancialmente as relações sociais, principalmente, da mulher como sendo mais
um dos instrumentos, necessário para a obtenção de lucro e a manutenção da reprodução do
sistema capitalista. Dessa forma, esses processos globalizantes contribuíram e muito, na
desarticulação das relações familiares, modificando, assim, a configuração e o comportamento
dos integrantes dos grupos familiares, principalmente a relação homem e mulher nos núcleos
familiares. Sucedido dos altos índices de desemprego que atingiram, em sua maioria, a mão
de obra masculina e abriu espaço para a mão de obra feminina, como afirma Lobo (1998) ao
dizer que muitos foram os grupos de mulheres que entraram no mercado de trabalho e,
principalmente, como assalariadas em pela articulação de quatro fatores: aumentar a renda
familiar, causada pela perda do poder de compra dos trabalhadores, a partir de 1984; a
natureza e a dinâmica do crescimento no Brasil, que ocasionou, principalmente em certos
segmentos da indústria metalúrgica, a criação de grande número de novos empregos que
exigiam habilidade, destreza e comportamento minucioso, qualidades “próprias” da mão-deobra feminina; as transformações na organização do processo de trabalho, adotado nas
grandes empresas, por uma mudança mais acentuada das atividades e, portanto,
particularmente para tarefas que exigem minúcia, disciplina, rapidez por um trabalho mais
simples, mais rotineiro, menos qualificado; as mudanças no processo de trabalho, que
provocaram a transferência, em nível burocrático, das funções de planificação e de
organização da indústria e, por isso, a criação de cargos de execução simplificados, ocupados
de preferência pó mulheres.
É nesse contexto histórico que a mulher assume uma significativa participação nos
diversos espaços públicos e em diferentes atividades econômicas, sendo que o emprego
feminino cresceu intensamente com o processo de industrialização e, em particular, nas
grandes metrópoles brasileiras. Embora Melo (1998), ao analisar a conjuntura da década de
setenta e noventa, indique grandes disparidades, no que se refere às rendas do trabalho no
Brasil e que agrava ainda mais essa desigualdade, quando se faz um recorte de gênero, pois os
homens de maneira geral obtinham, nesse período, praticamente o dobro das rendas do
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trabalho feminino. Isso era mais alarmante quando se engloba o setor público, onde deveria
haver isonomia1 e, mesmo assim, há diferenciais entre os rendimentos.
Historicamente, é possível afirmar que muitas foram as conquistas sociais das
mulheres em relação à inserção no trabalho, na vida pública e, até mesmo, nos movimentos
sociais. Porém, ainda muito se precisa avançar para assegurar direitos inerentes à condição de
gênero, nesses diversos espaços da vida social, como nos alerta a Sempre Viva Organização
Feminina (2005) ao dizer que as mulheres são exploradas de maneira diferenciada, pois
também sofrem a discriminação de gênero. Sendo que as profissões e funções, como o
emprego doméstico onde as mulheres se concentram, são desvalorizadas em relação àquelas
em que há mais homens. Nesse sentido, fica evidenciada a desigualdade entre homens e
mulheres, o que necessita ser considerado em ações e políticas que tenham como perspectiva
a igualdade de gênero, inclusive naquelas equitativas, pois a igualdade entre homens e
mulheres, a autonomia das mulheres em relação aos homens são condições indispensáveis
para o combate ao machismo e a violência destas.
Para Santos (2004), muitas transformações podem ocorrer para o rompimento dessas
mazelas sociais, ao propalar incansavelmente “um outro mundo é possível”, pautado por
princípios e valores de uma nova globalização, elaborada através de novas posturas éticas, de
novas ideologias e de novas crenças políticas, amparadas na ressurreição da idéia e da prática
da solidariedade. Essa idéia pode ser contemplada na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida de Convenção de Belém do
Pará realizada em 1994 (AGENDE, 2004, p.18), que dá diretrizes no seu art. 4º que toda a
mulher tem direito ao reconhecimento, gozar, exercício e proteção de todos os direitos
humanos e liberdades consagradas em todos os instrumentos regionais e internacionais
relativos aos direitos humanos e das mulheres.

1.1 Histórico da construção do sistema de garantia dos direitos humanos e a interface
do marco legal dos direitos da mulher

Para discutir os direitos inerentes a mulher, cabe contextualizar o seu processo
precursor advindos com os Direitos Humanos, sendo que foi uma construção histórica
importantíssima para todos os seres humanos, independente da sua condição social, gênero,
classe social, étnica.
1

(MELO, 1998 ) esclarece que para o mesmo cargo os salários são idênticos; a questão é que para funções
gratificadas existe uma predominância masculina.
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Historicamente a concepção de Direitos Humanos tem sofrido variações de acordo
com o modo de organização da vida social e política de cada país, assim podemos discorrer
três visões teóricas em relação a esses direitos:
A primeira geração se fundamenta nas lutas pelos direitos individuais, pautados pela
liberdade, igualdade e fraternidade, que tomou grande abrangência nos séculos XVII e XVIII.
Essa proposta societária foi legitimada por diversos documentos, sendo o principal a
Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, elaborada com a Revolução Francesa de
1789 que, traz e muito, os princípios da Declaração dos Direitos do Estado da Virginia na
Independência Americana, que ocorreu em 1776.
A segunda geração foi pautada pelo desenvolvimento da revolução industrial e dos
trabalhadores ao emergir as contradições de classes sociais. Portanto, as idéias de liberdade,
igualdade e fraternidade, passaram a ser questionadas, trazendo assim, novos princípios como
resposta a desigualdade social, como estabelece a Declaração dos Direitos Humanos de 1948,
que traz nos seus artigos 1º, 2º e 3º princípios fundamentais da pessoa humana, ao dizer que:
Segundo Relatório Nacional de Direitos Humanos (2002, p.9).
“Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos (...) Toda homem
tem capacidade para gozar os direitos e as garantias estabelecidas nessa
declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento ou qualquer outra condição (...) Todo homem tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal”

A terceira geração foi demarcada por uma ampliação da concepção dos direitos
humanos, pois a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada logo depois da
Segunda Guerra Mundial, quando o mundo pedia o fim dos crimes contra a humanidade.
Dessa maneira, incorporou-se uma nova geração de direitos, que desencadeou a luta pela paz,
autodeterminação dos povos, um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado,
igualdade de direito entre homens e mulheres, direitos fundamentais da criança e do
adolescente, dentre outros aspectos, que foram importantes para delinear uma nova concepção
de Estado Democrático de Direito.
Dessa forma, temos um novo cenário político, originário do princípio de
indivisibilidade dos direitos fundamentais, relacionados aos direitos individuais, coletivos e
difusos e, mais ainda, esses fatores desencadearam uma reflexão crítica sobre a instituição de
uma nova visão de mundo balizada pela ética universal.
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Princípios esses, delineados pelas Conferências Internacionais da Organização das
Nações Unidas – ONU, como podemos mencionar a Conferência Mundial dos Direitos
Humanos de Viena (1993); a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento
do Cairo (1994) e a Conferência Mundial sobre a Mulher de Beijing (1995). Esses
documentos são de fundamental teor para o reconhecimento da importância dos direitos
humanos das mulheres. Pois, a Conferência de Viena declarou que os direitos humanos das
mulheres e meninas são partes integrantes, indivisível e inalienável dos direitos humanos
universais e, que a violência de gênero é incompatível com a dignidade e o valor da pessoa
humana. Diversos tratados internacionais de proteção aos Direitos Humanos são relacionados
aos temas de discriminação e violência contra as mulheres. No tocante ao âmbito global, a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(CEDAW ONU, 1979), ratificada pelo Brasil em 1984; o Protocolo Facultativo á CEDAW,
ratificado pelo Brasil em 2002 e a Recomendação do Comitê CEDAW (1992), que trata
exclusivamente da violência contra a mulher. No âmbito regional, a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher (Convenção do
Belém do Pará, 1994), ratificada pelo Brasil em 1995. (MELINA, 2006).
Assim, a luta por direitos humanos no Brasil, tem no seu nascedouro parte significante
da luta por Direitos das Mulheres, principalmente no que se refere à relação de gênero, como
sendo de total importância para o enfrentamento da violência e para elaboração de novas
políticas capazes de apontar para um novo paradigma de sociedade, pautado pelo princípio de
eqüidade.
Nesse contexto sócio-histórico, podemos dizer que a Constituição Federal de 1988
trouxe no seu arcabouço jurídico social uma nova concepção, ao estabelecer no seu artigo 226
e parágrafo 8º que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que
a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”
(CONSTUIÇÃO FEDERAL, 1988. p. 178.)
Esse artigo foi de grande relevância para fundamentar o debate coletivo para
construção da lei específica Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, que cria mecanismos a fim
de coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, uma das formas mais graves de
violação dos direitos humanos. (SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS
MULHRES, 2007)
Outro aspecto destacável nesse novo parâmetro jurídico social, no caso de Diadema,
até mesmo anteriormente a Lei Maria da Penha, relaciona-se com a criação e a implementação
da Lei Municipal n° 2.107/02 – Lei Seca, que restringiu a abertura dos estabelecimentos que
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vendem bebidas alcoólicas das 23 às 6 horas, todos os dias. A lei seca pode ser considerada
como uma conquista para os cidadãos e cidadãs de Diadema, em especial para as mulheres,
pois os dados estatísticos apontam uma redução de 30% da violência contra a mulher.
(SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, 2005).
Portanto, analisamos a importância da gestão municipal ao efetivar as diretrizes
trazidas por essa legislação, tendo em vista as inúmeras ações que foram criadas, para que de
fato, essa legislação pudesse ser operacionalizada, através da ação2 integrada das instituições
policiais, fiscalização do cumprimento da lei além de projetos sociais voltados para os
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
1.2 O contexto do movimento social e a importância do movimento de mulheres no
município de Diadema.
Para refletirmos sobre o processo de organização de mulheres é necessário
contextualizarmos o movimento social que é composto por sujeitos coletivos, grupos,
agrupamentos humanos que se inserem em uma dada realidade social, tendo como objetivo a
transformação da mesma. Assim, esses atores sociais surgem de uma dada situação de
conflito ou de contradição que emergem do bojo da questão social e se expressam por
diferentes bandeiras de lutas, ao reivindicarem melhores condições de vida pautadas pela
criação ou efetivação de determinados direitos. Conforme Gohn, (2006,) afirma que os
pensamentos decorrentes da teoria marxista, até os anos 50 o conceito de movimento social
sempre estiveram ligados ao de luta de classes e subordinação a própria idéia de classe, que
tinham centralidades em toda análise.
É importante salientar que os movimentos sociais no século XX tomaram um novo
rumo em relação aos problemas sociais, com o aparecimento de novo paradigma social, como
pode citar a luta pelos direitos civis e dos negros nos Estados Unidos, dos estudantes na
Europa e das mulheres contra a Guerra do Vietnã.
Nesse contexto de efervescência no mundo, surge também o movimento feminista,
reivindicando a liberdade sexual, autonomia sobre o corpo, ingresso no mercado de trabalho,
acesso à vida política (votar e ser votada), direito a educação, direito a saúde, a viver sem
violência e, principalmente, a luta contra o machismo, desencadeando, assim, novas formas de
relações sociais entre homens e mulheres.
2

Além dessas ações, houve o investimento em Iluminação Publica, Urbanização de Favela, Câmara de vídeo
monitorando determinadas regiões da Cidade.
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No Brasil, os movimentos de mulheres tiveram ascensão, principalmente nas décadas
de 70 e 80, juntamente com os movimentos dos trabalhadores rurais, do movimento
ecológico, dos negros, dos indígenas, dos operários, dentre outros importantes movimentos e
ações fundamentais no processo de redemocratização do Estado brasileiro. Como argumenta
Melo (1998, p.34)
“A presença das mulheres na cena social brasileira nas últimas décadas tem sido
inquestionável. Durante os 21 anos em que o Brasil esteve sob o regime militar, as
mulheres estiveram à frente nos movimentos populares de oposição, criando suas
formas próprias de organização, lutando por direitos sociais, justiça econômica e
democratização”.

A partir desse contexto histórico, mencionamos a relevância das mulheres organizadas
em movimentos sociais, ao reivindicar direitos sociais, justiça econômica e democracia, como
nos cita Lobo (1991), ao dizer que o movimento operário que se organizou nos anos 70 é
seguramente o ator mais importante desse cenário. Além de afirmar que os movimentos de
mulheres constituem imperiosamente a novidade, nesse novo paradigma de participação
social.
É nesse momento que as mulheres no Brasil passam a participar e se organizar de
maneira mais engajada, enquanto movimento social, ampliando, assim, as novas bandeiras de
lutas e, mais especificamente, dos direitos relacionados à igualdade de condição de gênero.
Como revela Gohn (2005) ao mencionar a luta contra a discriminação de sexo, gerações, cor e
nacionalidade, reivindicações essas, que têm sido objeto de luta de vários movimentos sociais
na sociedade brasileira, principalmente dos grupos feministas e dos grupos de mulheres na
década de 80. Acrescido da contribuição de Lemos (2003), ao dizer que outras organizações
sociais foram embrionárias nos processos de formação desses movimentos de mulheres, ao
exemplificar as associações de bairros, clubes de mães, projeto de mães crecheiras,
associações de mulheres e grupos de donas de casa, sendo que a igreja católica, teve um papel
primordial na formação desses grupos. Embora, esse apoio fosse circunstancialmente dado
pela necessidade da união de todos os setores contrário ao governo militar. Essa autora
afirma, ainda, que de um lado, alguns desses organismos promoviam a participação das
mulheres na vida comunitária, ao reivindicarem a canalização da água, energia elétrica,
asfalto, creche, educação, saúde, transporte coletivo, dentre outras ações inerentes à qualidade
de vida; por outro lado, reforçavam seus papéis familiares tradicionais, principalmente,
daquele relacionado à maternidade que, de maneira geral, é considerado como a identidade
social da mulher.
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Particularmente, as formas de organização dos movimentos de mulheres no ABC
Paulista3, tiveram um diferencial em função das efervescências das lutas operárias que
visavam melhores condições de trabalho e de salários, reivindicados pela organização do
movimento sindical, principalmente, pelos os trabalhadores metalúrgicos que utilizavam
diversas estratégias, como podemos citar as greves do ABC que ocorreram em 1978 e 1979,
cursos de formação política para os trabalhadores, criação de comissão de fábrica, comando
de greve, fundo de greve4, dentre outras relevantes ações que foram primordiais, para
tencionar ainda mais, o processo de abertura política no país.
Nesse processo de mobilização, os movimentos de mulheres do ABC Paulista deram
sua contribuição ímpar, pois participaram ativamente das ações que impulsionaram as
conquistas trabalhistas, políticas e sociais. Essas faziam parte dos setores produtivos das
indústrias na região e estavam intrinsecamente ligadas às organizações da categoria sindicais,
reivindicando condições de melhorias de trabalho tanto para os homens quanto para as
mulheres, no último caso, as bandeiras de luta mais pertinentes foram o livre acesso aos
banheiros no local de trabalho, licença maternidade, creche no local de trabalho, dentre outras
reivindicações que deram novos conteúdos aos acordos coletivos de trabalho.
Particularmente em Diadema, o movimento de mulheres surgiu de maneira articulada
com outras lutas sociais do ponto de vista dos processos reivindicatórios de direitos
específicos da mulher, mas também da luta por criação e ampliação de políticas públicas.
Nesse sentido, esse movimento teve a sua gênese e ascensão de forma imbricada
principalmente com os movimentos: sindical, saúde e habitação, pois essas mulheres estavam
no mercado de trabalho reivindicando diversas melhorias nas condições trabalhistas; no caso
do movimento de saúde as mulheres lutavam pelo processo de universalização da política
pública de saúde, além de programas voltados à saúde da mulher; o movimento de habitação
tinha como bandeiras fundamentais a urbanização de favelas e o direito de uso do solo. Dentre
outros segmentos sociais que foram de extrema relevância para a organização social do
município de Diadema, como podemos citar os Clubes de Mães - Jardim dos Navegantes,
Canhema, Portinari; Associação de Mulheres do Jardim Inamar, (informação verbal)5, tendo
como resultado diversas conquistas na estruturação de uma rede de atendimento, a partir das

3

ABC Paulista – Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.
4
Campanha de arrecadação financeira e mobilização de conscientização da população, para explicar quais eram
as reivindicações dos trabalhadores.
5
Maria de Lourdes Bragato, assistente social e ex-coordenadora da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de
Diadema.
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lutas das mulheres, especialmente, por creche e outras iniciativas relacionadas com a infraestrutura. Esse contexto histórico foi delineado por Garcia (2005, p. 135) ao ponderar que:
“No Brasil, na década de 1980 foi um período de grandes
transformações sociais e políticas. Na Região do Grande ABC, era
intensa a mobilização da classe trabalhadora impulsionada por
sindicatos,
movimentos

seguimentos
sociais

progressistas

que

da

desencadearam

Igreja
o

Católica
processo

e
de

redemocratização do país, projetando a região como referência de
luta e resistência de trabalhadores e trabalhadoras na conquista de
novos direitos”.

É relevante salientar que o município de Diadema teve uma importância ímpar na
construção participativa de instrumentos sociais, políticos e legais, tendo como perspectiva
um novo projeto societário, pautado pela qualidade de vida e, principalmente, pelo exercício
ativo de cidadania.
Esse processo foi deflagrado por diversas iniciativas, que podem ser apontadas pela
gestão municipal, que se iniciou em 1983, tendo como características a participação popular e
a ampliação de políticas públicas como direito de cidadania. Acrescido das várias
contribuições dos movimentos sociais para a efetivação dos direitos fundamentais.
Portanto, Diadema desenvolveu-se como sendo um laboratório de ações inovadoras,
que subsidiou a instituição de novos marcos regulatórios e gestão de políticas em diversas
áreas, assim o movimento de mulheres colaborou primordialmente, com todo esse processo e
ao propor novos mecanismos de gestão da política da mulher com a criação da Coordenadoria
da Mulher, Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência Doméstica - “Casa Beth
Lobo”, além de garantir que o 08 de março6 integrasse a agenda oficial do município.
Esse momento histórico foi determinante para a inserção de mulheres, nos diferentes
espaços públicos de poder, os quais podem destacar: Ivete Garcia - ex.vereadora e viceprefeita de Santo André, Diva Alves – ex. vereadora e coordenadora da política da mulher em
Mauá, Maria Alves - a primeira mulher a compor a diretoria do sindicato dos metalúrgicos,
Cleusa Luiza de Oliveira - a primeira mulher a ser presidente do partido dos trabalhadores em
Diadema, no meu caso – integrante do movimento estudantil e do fundo de Greve em
Diadema na arrecadação de alimentos, participante orgânica na mobilização do processo das
“Diretas Já”, junto à população, além de compor a direção do partido dos talhadores e
6

08 de março é o dia internacional da mulher, caracterizado como sendo não uma comemoração, mas um
espaço de luta e reflexão da condição da mulher na sociedade.
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dedicação nas ações organizativas de diversos grupos de mulheres. Outro momento de grande
relevância na minha história de vida está relacionado à nova configuração política em
Diadema com a construção participativa da Lei Orgânica, pois os diversos movimentos de
sociais, inclusive o de mulheres que articularam uma campanha da Emenda Popular para
assegurar os direitos da mulher. Conforme estabelece o art. 257 da Lei Orgânica Municipal de
Diadema, ao normatizar que o município garantirá a criação de instrumento estratégico de
poder, Coordenadoria Municipal da Mulher e, também, garantindo a participação popular na
gestão, controle e avaliação dos serviços, voltados aos direitos da mulher” e o art. 258 da
mesma Lei que diz sobre a defesa e segurança das mulheres contra a violência, o município
deverá: prestar atendimentos jurídicos psicossocial , implantar serviços de
atendimento de mulheres em situação de

apoio para

violência e prestar atendimento através de

profissionais capacitados, as mulheres vítimas de violência, extensivos aos seus filhos de
forma a permitir a sua reestruturação. (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA,
1990)
Cabe ressaltar, ainda, que esse instrumento jurídico social, desencadeou numa política
efetiva de garantia, defesa, promoção e fiscalização dos direitos da mulher, a qual teve a
oportunidade de contribuir com a sua articulação, elaboração e execução, principalmente,
quando coordenei a Assessoria dos Direitos da Mulher, o Centro de Referencia à Mulher em
Situação de Violência “Casa Beth Lobo” e o Grupo de Técnico de Trabalho de Gênero e Raça
do Consórcio Intermunicipal do ABC Paulista.
Porém, esses processos de organização contaram substancialmente com a coloração
incomensurável de intelectuais orgânicos7, que contribuíram na formação política desses
trabalhadores, ao promover reflexões críticas sobre a luta de classe social, bem como ao
propalar a possibilidade coletiva da emancipação humana.8 Assim, podemos mencionar, como
sendo intelectuais orgânicos desse processo:
a) Julio Tavares – jornalista e militante político, que se configurou como sendo um dos
principais dirigentes da esquerda no Brasil.
b) Tatau Godinho – uma das pioneiras no processo de organização do movimento
feminista e de mulheres, além de assumir um papel preponderante na elaboração e
execução da política afirmativa de direitos.

7

Intelectual Orgânico para Grasmsci (1972) é conceituado como sendo um sujeito político que organiza e
participa do movimento teórico e prático da sua classe social a qual ele pertence.
8
Emancipação Humana para Karl Marx é quando todos os seres humanos se encontram num estado de liberdade
em todos os sentidos, ou seja, quando não existe mais opressor e oprimido.
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c) Elisabeth Souza Lobo “Beth Lobo” – militante do movimento de mulheres e
feministas, autora da obra9 sobre a organização da classe trabalhadora e professora
acadêmica.
d) Maria Stela Santos Graciani - educadora social, militante dos direitos fundamentais da
criança e do adolescente e professora acadêmica.
e) Maria Ivone Anacleto Consorte – Líder comunitária que favoreceu a organização da
luta por melhores condições de vida, principalmente ao articular as diversas bandeiras
de luta, principalmente junto à população da Região Sul de Diadema.
f) Cleusa Luiza de Oliveira – pioneira em pautar assuntos relacionados aos direitos da
mulher e a primeira presidente municipal do partido dos trabalhadores.
Toda essa ebulição política tratada nesta temática, contribuíram com a formação do
movimento de mulheres de Diadema, dando origem a novas experiências de políticas de
Estado voltadas para a garantia de direitos humanos e mais particularmente das mulheres.
Como podemos analisar, muitas foram as conquistas e contribuições dadas pelo
movimento social e de mulheres, porém aconteceram mudanças significativas decorrentes do
novo modelo da reestruturação da produção do sistema capitalista. Pois, se de um lado
avançamos com experiências de políticas públicas e de criação de legislações ditas
democráticas, de um outro, vemos o refluxo dos movimentos sociais, sendo que foram
substituídos por assessorias profissionais criando-se, assim, uma rede de Organizações Não
Governamentais (GOHN: 2005).
No caso de Diadema, também houve o enfraquecimento desses movimentos,
entretanto de maneira diferenciada, pois as reivindicações sociais foram de certa forma,
assumidas pelo poder público ao desenvolver vários programas, que deram respostas a essas
solicitações e, ao mesmo tempo, embora sem intenção, criaram uma nova configuração desses
movimentos, sendo que atualmente se expressam por meio desses programas, como podemos
exemplificar o “Programa Mulheres em Movimento” que vem historicamente colaborando
com a definição de políticas públicas.

9

A Classe Operária tem dois Sexos (1991).
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1.3 A relevância do fortalecimento da rede social, para romper com a violência contra a
mulher.
Romper com a violência, talvez seja uma das questões mais difíceis de responder,
tanto para as próprias mulheres, quem a atende como para quem estuda ou tenta entender a
problemática da violência contra a mulher. Muitas questões e muitas respostas são dadas, na
tentativa de explicar o porquê de as mulheres permanecem em relações violentas.
Segundo Cunha (2004), muitos são os fatores que levam as mulheres a permanecerem
num relacionamento violento, podemos citar a dependência econômica que levam muitas
mulheres a ficarem com o agressor por medo de perderem os seus lares, a dificuldade de ter
acesso a dinheiro, pois não trabalham, ou quando trabalham a sua renda é baixa porque em
geral estão ligadas a profissões mal remuneradas, como empregada doméstica. Quanto menos
recurso tiver uma mulher que sofre violência conjugal, mais difícil será a condição que ela
terá de sair desta situação; outro fator está ligado à dependência emocional, porque na
maioria das vezes sente dificuldade de agir, submetem-se a chantagem, sente culpa, medo e
vergonha muitas protegem o companheiro, justificando o comportamento dele; onipotência,
muitas mulheres acreditam que podem transformar o seu amado que o amor vai mudá-lo;
muitas famílias costumam pressionar suas filhas para não denunciarem seus agressores, outro
fator apontado por Cunha (2007), são as instituições patriarcais a falta de apoio por parte do
estado para essas mulheres, uma boa parte delas desconhecem as redes de apoio à mulher em
situação de violência. Por um outro lado, esses serviços estão organizado de forma a dificultar
o acolhimento dessa mulher, entender o porquê ela precisa deixar para traz seus bens, seus
amigos, sua comunidade quando vai para uma casa abrigo ou quando procura outro tipo de
atendimento, porque ficam perambulando de serviço em serviço , delegacia da mulher Centro
de referencia, Instituto Médico Legal - IML, judiciário.
Conforme afirma Miller (1999), essas mulheres ficam num relacionamento violento
porque nele, ela obtém alguma coisa que deseja, não o prazer masoquista, mas algo bem mais
palpável, fazendo permuta com os seus companheiros como o dinheiro, manter o patrimônio,
tentar garantir o bem-estar dos filhos, equívocos freqüentes, desta forma são múltiplos os
fatores que levam a permanência das mulheres em relações violentas.
A causa estrutural da violência não está associada à pobreza, à miséria, ao
desemprego, ao álcool, ao ciúme, às drogas, estas são apenas favorecedoras/ precipitadoras,
(MARTINS, 1999). Sagramento (2007, p. 128), coloca “que em seus achados não encontrou
uma relação direta entre violência e comportamento de ingerir bebida alcoólica afirma
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também que a bebida alcoólica, aparece como um fator associado à violência e não um
determinante a ela”.
Para o enfretamento da violência contra a mulher, muitos são os fatores determinantes,
para consolidar uma nova cultura, imbricada com a garantia dos direitos das mulheres, pois
historicamente esses direitos vêm sendo ameaçados ou violados.
Portanto, urge a necessidade do desenvolvimento de diversos aspectos sociais, capaz
de romper com o ciclo da violência contra a mulher, dentre esses, podemos apontar a rede de
proteção social, como sendo de grande relevância no enfrentamento à violência doméstica e
sexual. Como nos afirma Ferguson (2003, p.18) ao dizer que:
“Promover o desenvolvimento de uma rede de serviços para o
enfrentamento da violência de gênero... a rede é entendida como
atuação articulada entre diversas instituições, organizações e grupos
que já realizam ou possa realizar ações voltadas para a erradicação
do problema. Para que essa atuação articulada aconteça, é
necessário intenção, vontade, compromisso e estratégias bem
concretas que criem essa costura firme e forte entre os atores sociais.
As redes de serviço devem nascer de relações já existentes entre
pessoas, grupos e instituições e de outras relações que surgirão no
processo de sua construção “.

Principalmente, se essa se constituir como estratégia bem definida ao objetivar a
erradicação desse problema complexo e multideterminado, que ao longo da história vem
destruindo vidas e comprometendo o desenvolvimento pleno e integral de milhares de
mulheres, vítima de uma cultura machista e da negligência do Estado.
Para tanto, Kauchakje, Delazari & Penna (2007), dizem que a identificação da rede
social num determinado território permite a gestão e a possibilidade de discussão sobre o seu
reordenamento e proposição das ações, bem como de critérios de qualidade dos serviços
prestados e democratização e universalização do acesso. E, ainda, pode-se admitir que a
gestão de políticas em rede é uma estratégia de enfrentamento da questão social, visando
ampliar seu impacto e sua superação do trabalho setorizado e paralelo, pois, na perspectiva de
rede, cada política setorial habitação, saúde, cultura, assistência, econômica etc., está
integrada, assim como tem sua rede própria inserida na malha de redes, em diferentes
modalidades de atores, de programas, movimentalistas, de solidariedade, entre outras,
permitindo um novo modo de exercício do poder e da relação entre governo e sociedade civil.
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Assim, cabe salientar que essa rede é um construto histórico e, no caso particular de
Diadema, podemos identificar diversas ações inclusive bem sucedidas e comprometidas com
a causa em questão, porém a rede de proteção social encontra-se fragilizada e desarticulada no
enfrentamento das causas geradoras de violência contra a mulher.
Pois, é possível caracterizar as inúmeras iniciativas dos diversos atores sociais
protagonistas em ações de garantia, defesa, promoção e fiscalização do sistema de garantia
dos direitos da mulher, como podemos especificar, serviços fundamentais no atendimento a
mulher: Centro de Referencia a Mulher em Situação de Violência “Casa Beth Lobo”, Casa
Abrigo Regionalizada I e II

10

, Conselho Municipal da Condição Feminina, Promotoras

Legais Populares, Delegacia dos Direitos da Mulher, Comissão das mulheres Advogadas da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

, Conselhos Tutelares,

Instituições Policiais,

Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
Título do direito do uso do solo em nome da mulher da Secretaria de Habitação, Programa
Mulheres em Movimento da Secretaria de Esporte e Lazer, Frente Regional de Combate à
Violência Contra a Mulher,

Programa da Saúde da Mulher da

Secretaria de Saúde,

Programa de Mediação de Conflito da Secretaria de Defesa Social, Instituto Médico Legal
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Grupos de Masculinidade11
desenvolvido por Organização Não Governamental, dentre outras ações importantes na
composição da rede do atendimento a mulher.
Destacamos a relevância de todas essas iniciativas e salientamos o diferencial do
Grande ABC Paulista na reflexão do tema saúde do homem, como sendo um dos elementos
necessário na construção de novos paradigmas no enfrentamento da violência contra a mulher.
Historicamente, tivemos avanços significativos do ponto de vista das conquistas dos
movimentos sociais, que desencadearam legislações e políticas de atendimento as mulheres e
homens envolvidos no ciclo de violência. A partir desse processo instituíram-se, espaços de
reflexão para debater a saúde dos homens, que em muitos casos é precarizada devido à cultura
machista e alcoolismos, dentre outros fatores que impulsionam a violência contra a mulher.
Na ampliação dessa discussão da política de atenção ao gênero feminino e masculino,
Diadema ousou a criar uma experiência que foi iniciada em 2002 na Casa Beth Lobo, esse
serviço tornou-se referência no atendimento a mulheres em situação de violência de gênero,
10

Casa Abrigo Regional I e II é um serviço de atendimento a mulher em risco de morte. É um serviço
Administrado pelo Consorcio Intermunicipal do ABC Paulista , para o atendimento dos Municípios de Santo
André, São Caetano do Sul ,Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
11
Programa de Masculinidade é composto por dois grupos de homens, sendo que um está relacionado a
reeducação de homens que foram violadores dos direitos da mulher, conforme estabelece a lei Maria da Penha. E
o outro desenvolve reflexões sobre as relações de gênero.
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bem como incorporou homens nas discussões sobre a violência praticada contra as mulheres,
oferecendo alternativas para que eles pudessem refletir sobre suas relações e assumir novos
comportamentos. Com isso, contribuiu para a erradicação da violência praticada contra as
mulheres e aumento da percepção dos homens sobre a importância da promoção da saúde, e
de seu envolvimento nas questões relacionadas à sexualidade, reprodução e criação dos filhos.
Desse modo Schraiber (2005, p. 21) afirma que:
“O foco específico na relação homens e saúde vem ocorrendo, nos
últimos anos, tanto nos meios acadêmicos quanto no âmbito dos
serviços de saúde. Keijzer (2003) observa que o campo da saúde
reprodutiva é um dos que mais vem advogando a participação do
homem, seja no sentido exclusivamente de informação e como apoio à
saúde das mulheres, seja no sentido de reconhecer o homem como
sujeito que tem necessidades, assim como direitos sexuais e
reprodutivos. Incluir a participação do homem nas ações de saúde é,
no mínimo, um desafio, por diferentes razões. Uma delas se refere ao
fato de, em geral, o cuidar de si e a valorização do corpo no sentido da
saúde, também no que se refere ao cuidar dos outros, não serem
questões colocadas na socialização dos homens. Por outro lado,
alguns quando promovem o cuidado de seu corpo apresentam um
extremo fisiculturismo, quando o cuidado de si transforma-se em risco
de adoecimentos.”

Nesse sentido, podemos dizer que são muitos, os desafios para articular os diversos
setores que compõem a rede de proteção social do município de Diadema, assim, o
comprometimento do governo é fundamental para o desenvolvimento de ações relacionadas à
questão de gênero, principalmente no que diz respeito à estruturação de novos mecanismos
que articulem os diversos segmentos da sociedade, bem como criar estratégias para garantir
que os indicadores ligados ao desenvolvimento humano da mulher, sejam considerados no
planejamento dos programas de governo12.

1.4 Contextualização e tipologia da violência

Para a introdução e tipificação da violência contra a mulher, cabe conceituar essa
violência, que a partir da Conferência Internacional para prevenir, punir e erradicar a
12

Equipe Técnica do Centro de Referencia a mulher em situação de Violência “ Casa Beth Lobo”.
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violência contra a mulher, conhecida como a convenção de Belém do Pará, define no seu
artigo 1º que violência contra a mulher é qualquer “ato ou conduta baseada no Gênero, que
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou Psicológico à mulher, tanto na esfera
pública como na esfera privada” (AGENDE, 2004. p.13)
Portanto, violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e uma
manifestação de relações de poder, historicamente constituídas de forma desiguais entre
homens e mulheres. Assim, a violência doméstica e a sexual somam-se ao longo da história,
além de outras práticas de violação dos direitos das mulheres, que são expressas com a
diferença de remuneração em relação aos homens, a dupla jornada de trabalho, o tratamento
desumano que recebem no serviço de saúde e o assédio sexual e moral no local de trabalho.
(LEMOS, 2004).
Segundo Adeodato; Carvalho; Siqueira; Sousa (2004), existe uma relação direta entre o
tempo que as mulheres vivem a violência com o tempo que está casado. Desta forma, a
violência vai acontecendo no dia a dia, de várias formas e numa intensidade gradual sempre
crescente. Esses tipos de violência contra a mulher, afetam diretamente a saúde física,
psicológica e o bem-estar, bem como a qualidade de vida da mulher, como podemos perceber
nesta afirmação de Schraiber et. al. (2002, p.2):
“Muito freqüentemente, o problema traduz-se em diversas repercussões para a
saúde das mulheres e sua qualidade de vida. A violência conjugal e o estupro têm
sido associados a maiores índices de suicídio, abuso de drogas e álcool, queixas
vagas, cefaléia, distúrbios gastrintestinais e sofrimento psíquico em geral. Em
relação à saúde reprodutiva, a violência contra a mulher tem sido associada às
dores pélvicas crônicas, às doenças sexualmente transmissíveis, como a síndrome
da imunodeficiência humana adquirida (Aids), além de doenças pélvicas
inflamatórias e gravidez indesejada. Os episódios de violência são repetitivos e
tendem a se tornar progressivamente mais graves. Os estudos apontam também
para uso mais intenso dos serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares,
delineando-se, assim, uma clientela expressiva. Apesar disto, a violência nas
relações de gênero não é reconhecida nos diagnósticos realizados nos serviços de
saúde, sendo problema de extrema dificuldade para ser abordado”.

E ainda, um estudo realizado pela União de Mulheres de São Paulo em 2001,
relacionada à violência doméstica e sexual mostra os seguintes dados: Organização
Internacional do Trabalho (OIT), feito em 23 países industrializados, concluiu que 15% a 30%
das mulheres pesquisadas já foram assediadas sexualmente e uma em cada doze delas tiveram
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de abandonar seu trabalho. Um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) apontava
que 45% a 60% dos assassinatos de mulheres são cometidos por homens com quem elas
tiveram algum envolvimento amoroso. Nos Estados Unidos a cada 18 segundos, uma mulher
apanha de um homem; no Brasil, em 1992, a cada 4 minutos acontece um caso de agressão
física contra a mulher (UNIÃO DE MULHERES DE SÃO PAULO, 2001). A pesquisa sobre
a mulher brasileira nos espaços públicos e privados da fundação Perseu Abramo realizada em
2001, aponta que 43% das mulheres entrevistadas declararam já terem sofrido algum tipo de
violência, 33% violência física e 24% já foram ameaçadas com armas. Nesse sentido,
pegando como referência essa pesquisa não se pode dizer se a violência contra a mulher vem
aumentando ou diminuindo, porém os dados são significantes 175 mil/mês, 5,8 mil/dia, 243
horas , uma a cada 15 segundos. (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 20021).
Assim, é notório o impacto negativo da violência na vida da mulher, pois gera diversos
fatores que implicam na qualidade do desenvolvimento biopsicosocial, que pode ser refletido
através de inúmeras doenças e alterações de comportamentos dessas mulheres.
Outros aspectos relevantes no enfrentamento dessa temática, diz respeito às diversas
formas de violência sofridas pela mulher, daí a importância do novo marco legal concebido
pela a Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, ao normatizar no seu artigo 7º que a violência
física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
violência psicológica é definida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insultos, chantagem, ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológico e à autodeterminação;
violência sexual é vista como qualquer conduta que a contraria a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da
força, que a induza à comercialização ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que
a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; violência patrimonial é
percebida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou
total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; e violência

31

moral é determinada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
(SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2006).
Essa caracterização dos tipos de violência demonstra a relevância da Lei Maria da
Penha como sendo uma conquista social ao estabelecer no seu art. 2º que toda mulher,
independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade e religião goza dos direitos fundamentais inerente a pessoa humana, sendo-lhes
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde
física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (SEPEM, 2007).
Para o enfrentamento da problemática da violência contra a mulher, temos ainda
muitos desafios, pois as legislações pertinentes aos direitos da mulher, se configuraram como
sendo de fundamental importância, mas muito ainda temos a fazer, principalmente na
implantação de políticas públicas que integrem a rede de proteção social e, mais, urge a
necessidade de um reordenamento político e institucional13 para a efetivação do sistema de
garantias dos direitos humanos e, em particular, dos direitos das mulheres.
1.5 Histórico e conceituação da construção de parâmetros para medir a qualidade de
vida
A qualidade de vida é um tema recente na literatura médica, assim não existe uma
definição singular e consensual sobre o que deveria ser delineado de qualidade de vida.
Alguns pontos essenciais têm aparecidos nas diferentes contribuições científicas que
nos ajudam a compreender, ao menos parcialmente, esse conceito. Como nos afirma Seidl e
Zannon (2004), ao dizerem que não existe um consenso em relação ao que deveria ser
chamado de qualidade de vida. Especificamente, na área da saúde, existem duas tendências na
utilização da conceituação: qualidade de vida como conceito genérico e qualidade de vida
relacionada à saúde.
No caso genérico, é entendida como um conceito amplo, com base no estudo
sociológico, sem considerar as disfunções ou agravos. E acrescenta Farquhar (1995), que no
caso da saúde, define-se qualidade de vida como sendo um completo bem estar físico,
psíquico e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
Assim, a Organização Mundial da Saúde (1995) elaborou um estudo que referenda
bem essa conceituação ao elaborar um instrumento, que avalia a qualidade de vida em uma
13

Reordenamento político e institucional é entendido como sendo de grande valia para a implementação de uma
nova cultura dos operadores da lei e das políticas.
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perspectiva internacional e transcultural, definindo como o olhar do indivíduo sobre a sua
posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores, nos quais ele vive e em
relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.
Para tanto a OMS (1995) no construto de qualidade de vida, considerou aspectos
fundamentais e obtidos via diferentes culturas, criando assim, seis domínios no instrumento:
domínio físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e
espiritualidade (religião, crença pessoal).
Como podemos verificar, a terminologia de qualidade de vida vem mudando ao longo
da história, pois no começo esse conceito era usado para se referir à aquisição de bens
materiais. Mas logo após se ampliou, a fim de verificar quanto uma sociedade havia
desenvolvido economicamente, alguns indicadores econômicos foram aparecendo e se
tornando instrumentos importantes para se verificar e comparar qualidade de vida entre
diferentes locais e culturas (PASCHOAL, 2000).
Observou-se, ainda, que nos países mais desenvolvidos economicamente suas
populações tinham melhor qualidade de vida. Com os anos, o conceito foi modificado e se
aproximou da idéia de desenvolvimento social. Novos indicadores surgiram, tais como:
mortalidade infantil, esperança de vida, taxa de evasão escolar, nível de escolaridade, taxa de
violência, saneamento básico, nível de poluição, condições de moradia e trabalho, qualidade
de transporte, lazer etc. Com a ampliação dos indicadores, vários países puderam estabelecer
políticas de bem-estar social (PASCHOAL, 2000).
Nesse sentido, a OMS criou o Grupo de Qualidade de Vida, The WHOQOL Group
(1995), que definiu o termo a partir da percepção que o indivíduo tem em relação a sua
posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive e em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. (MINAYO; ARAUJO; BUSS, 2000).
Esse grupo desenvolveu um estudo multicêntrico que se baseia nos pressupostos de qualidade
de vida como uma construção subjetiva (percepção do indivíduo em questão),
multidimensional e composta por elementos positivos (por exemplo, mobilidade) e negativos
(dor), elaborando até agora dois instrumentos, o WHOQOL- 100 E O WHOQOL- Bref
(MINAYO; ARAUJO; BUSS, 2000).
Várias modalidades de mensuração podem ser identificadas como instrumentos
específicos, tomando como referência as doenças crônicas como: câncer, diabetes mellitus,
doença coronariana, hepatites e artrites crônicas, asma brônquica e outras doenças
respiratórias - ou as conseqüências crônicas (seqüelas ou medidas curativas e reabilitadoras)
de doenças ou agravos agudos, como problemas neurológicos pós-traumáticos, transplantes,
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uso de insulina e outros medicamentos de uso prolongado. Alguns instrumentos utilizam
indicadores para aspectos subjetivos da convivência com doenças e lesões, como sentimentos
de vergonha e culpa que trazem conseqüências negativas sobre a percepção da qualidade de
vida por parte dos indivíduos acometidos e suas famílias. (MINAYO; ARAUJO; BUSS,
2000).
Para tratar o tema qualidade de vida é preciso considerar várias contribuições da
ciência a partir das diversas áreas do saber, bem como dos sujeitos participantes de cada
pesquisa, pois contribuem e muito para as mudanças significativas da idéia de objetividade e
subjetividade, independentemente da forma de abordagem, ou seja, individuais ou coletivas.
1.6 A violência como um dos elementos favorecedor dos sintomas

depressivos em

mulheres.
Os transtornos depressivos compreendem um conjunto de sintomas e alterações
comportamentais complexos, pode ser analisada para identificar um estado de humor afetivo
normal (tristeza e isolamento social), ou um sintoma, uma síndrome e uma ou várias doenças,
(ACCACIO, 2004).
No que se refere à abrangência da depressão Teng; Humes; Demétrio (2005), adverte
que essa doença atinge todo o corpo e, em geral, esses sintomas podem durar muito tempo
para serem remetidos, pois pode persistir por semanas ou anos. Esse quadro pode ser
desenvolvido por situações estressantes ou sem nenhuma causa e, mais, os deprimidos têm
muita dificuldade de reagir ou melhorar sozinhos, independente de sua vontade ou do seu
esforço.
Acrescenta ainda, Dalgalarrondo (2006), ao mencionar que esses quadros
depressivos se caracterizam por uma multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos e
neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à autovaloração, à volição e a
psicomotricidade. Sintomas esses que podem ser identificados tais como:
•

Sintomas afetivos - manifestam-se por tristeza, melancolia, choro fácil e /ou freqüente,
apatia, (indiferença afetiva), irritabilidade aumentada, angústia ou ansiedade, desespero.

•

Alterações da Esfera Instintiva e Neurovegetativa - os sintomas são: fadiga, cansaço, fácil,
e constante, desânimo, diminuição da vontade, insônia ou hipersônia, perda ou aumento
do apetite, diminuição da libido.
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•

Alterações Ideativas - compreendem-se por ideação negativa, pessimismo em relação a
tudo, idéias de arrependimento, idéias de morte, desejo de desaparecer, dormir para
sempre.

•

Alteração cognitiva - identifica-se por déficit de atenção e concentração, déficit
secundário de memória, dificuldade de tomar decisões, pseudodemência depressiva.

•

Sintomas psicóticosidéias - delirantes de conteúdo negativo, delírio de ruína ou miséria,
delírio de culpa, alucinações, geralmente auditivas, com conteúdos depressivos, ilusões
auditivas ou visuais, ideação

paranóide e outros sintomas psicóticos humor-

incongruentes. (DALGALARRONDO 2006)
Esses sintomas depressivos se manifestam de diversas maneiras, porém o que
caracteriza um estado depressivo é a gravidade dos sintomas ou os conjuntos deles e, também,
quando aparece de forma repetida e/ou sem nenhum histórico. (ACACCIO, 2004).
Para analisar com maior propriedade esses sintomas depressivos, é preciso
relacioná-los quanto à questão de gênero, podendo observar que os dados estatísticos revelam
uma prevalência de transtornos afetivos nas mulheres, ou seja, existe variação entre 1,6 e 3,1
mulheres para cada homem, dependendo do país. Segundo Kessler ; Mcgonagle; Wartz
(1994), entre 15 e 54 anos de idade a incidência de depressão unipolar nas mulheres é de
21,3%, e em homens é de 12,7%.
Segundo Rennó & Cordás (2004), p.48 apud Eaton et al. (2000), existe um alto
índice entre os 30 e os 44 anos, com diminuição posterior. As síndromes depressivas são,
atualmente, reconhecidas como um problema prioritário de saúde pública. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, a depressão maior unipolar afeta cerca de 50 milhões de
pessoas no mundo todo, sendo considerada a primeira causa de incapacidade entre todos os
problemas de saúde (incapacidade definida como uma variável de 22 indicadores de disfunção
e sofrimento) estima-se que, em 2020, em mulheres e país em desenvolvimento, ela alcançará
o segundo posto, somente atrás apenas das doenças cardíacas. A Organização Mundial da
Saúde afirma, ainda, que 20% da população poderá sofrer deste mal (RENNÓ ; CORDÁS,
2004)
Na menopausa, 10% das mulheres sofrem de distúrbios depressivos, principalmente
nos anos que a antecede. Estudo realizado na Harvard Medial Chiou com 4.161 mulheres,
entre 30 e 40 anos de idade, revelou maior índice no desenvolvimento da depressão em
mulheres viúvas, separadas ou divorciadas e fumantes. Mulheres muito jovens, que nunca
engravidaram e que sofrem de tensão pré-menstrual também apresentam maior chance de
desenvolverem depressão. Porém, apenas 40% das mulheres procuram tratamento. Ao
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inverso, nos homens, a depressão tem bem menos fatores de risco e se acentua durante a vida,
sendo mais nítido após os 60 anos (AZEVEDO, 2000).
Segundo Saffioti (1999), são vários os sintomas que a violência produz na saúde da
mulher, como a perda das capacidades físicas e/ou mentais e até a perda da própria vida,
levando essas mulheres a terem dificuldades de estabelecer relações socais /amorosas
estáveis, a violência emocional, levando a uma desestruturação psíquica e

a produção de

sintomas depressivos, como melancolia, choro, tristeza, sentimento de vazio. “Rigorosamente,
o ser humano tem necessidade de condições ecológicas no domínio ambiental, mental e
social, para poder desenvolver suas potencialidades. A violência doméstica significa a ruptura
da ecologia social”. (SAFFIOTI,1999, p.111).
Para tanto, é de suma importância diagnosticar um quadro de depressão, a partir das
queixas clínicas, tempo de duração e a gravidade dos sintomas do paciente. Pode-se, ainda,
aplicar escalas de avaliação, caracterizadas por auto-avaliação, observação ou avaliação
global ou mista. Assim, essas escalas podem ser aplicadas pelo paciente, médico, psicólogo
ou pessoas que detenham conhecimento desse instrumento, a fim de garantir a análise e
validação estatística dos dados, pois é necessário padronizar o procedimento, conforme
afirmam Calil e Pires (1998).
No caso do desenvolvimento dessa dissertação, optamos em utilizar o Inventário de
Depressão de Beck (BDI) que é composto por 21 categorias de sintomas e atitudes,
relacionados à presença de manifestações comportamentais, cognitivas, afetivas e somáticas
de sintomas depressivos, incluindo humor, tristeza, pessimismo, sentimentos de fracasso,
insatisfação, sentimentos de culpa, sentimentos de punição, autodepreciação, auto-acusação,
desejo de autopunição, crises de choro, irritabilidade, isolamento social, indecisão, inibição no
trabalho, distúrbios do sono, fatigabilidade, perda de apetite, perda de peso, preocupações
somáticas e perda da libido. Desse modo, esses sintomas são medidos e avaliados em
intensidades de 0 a 3, sendo a graduação da intensidade caracterizada de neutro (0) a máxima
(3), (CALIL ; PIRES, 1998).
Para Beck et al. (1998), esse instrumento de medição é importante para identificar os
níveis de depressão, sendo que dependendo do ponto de corte, existem propostas diferentes.
Portanto, a escolha do ponto de corte adequado depende da natureza da amostra e dos
objetivos do estudo em relação aos transtornos afetivos, pode-se verificar que quando o corte
for menor que 10 significa sem depressão ou depressão mínima; no caso de 10 a 18 denota
depressão leve ou moderada; de 19 a 29 aponta depressão em nível moderado a grave; de 30 a
63 resulta depressão grave. É importante ressaltar, ainda, que para as amostras não
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diagnosticadas,

recomendam-se

scores

acima

de

20,

para

detectar

depressão,

preferencialmente, acompanhada de um diagnóstico clínico. (CALIL ; PIRES, 1998).
Cabe referir, que a qualidade de vida de uma pessoa com sintomas depressivos pode
ser drasticamente comprometida, sendo que esses interferem na capacidade de desempenho e
na adesão ao tratamento, refletindo na qualidade das relações pessoais, profissionais e
sociais.
É proeminente considerar a importância de desenvolvimento de pesquisas e estudos
sobre qualidade de vida, como sendo elementos favorecedores para a compreensão da
dinâmica dessa sintomatologia.

2. OBJETIVO GERAL
1. Caracterizar uma amostra de homens e mulheres em situação de violência doméstica.
2. Avaliar qualidade de vida e a prevalência de depressão em homens e mulheres em
situação de violência doméstica.
3. Comparar os resultados entre qualidade de vida, prevalência de depressão e variáveis
sociodemográficas e cultural.

3. MÉTODO
3.1. Sujeitos
O desenvolvimento deste trabalho foi realizado no período de maio a julho de 2007,
no município de Diadema, com 143 participantes, sendo 75 mulheres e 68 homens. No que
diz respeito à coleta de dados, 37 se refere às mulheres que procuraram o Centro de
Referência à Mulher em Situação de Violência “Casa Beth Lobo” e 38 mulheres que estavam
sendo atendidas pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher da cidade de Diadema A
coleta de dados dos homens, 50 estavam na Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher e os
outros 18 são integrantes dos “Projetos de Masculinidade”, desses 16 foram entrevistados no
Centro de Apoio aos Condôminos da SANKO e 2 no grupo que se reúne na Unidade Básica
de Saúde (UBS) - Centro de Diadema.
3.1.1. Critérios de inclusão
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O critério estabelecido para a realização da coleta de dados, levou em consideração,
apenas os participantes que estavam nesses espaços, ou seja, homens e mulheres relacionados,
especificamente, com a violência contra a mulher, entre 18 e 60 anos.
3.1.2 Critério de exclusão
A caracterização de exclusão pontuada nesta pesquisa delineou três critérios:
a) os sujeitos que não estavam relacionados com a violência contra a mulher;
b) as pessoas que apresentavam estado emocional insuficiente para compreensão e
interpretação das perguntas;
c) homens e mulheres menores de 18 anos e maiores de 60 anos.
3.2. Ambiente
A realização da coleta de dados ocorreu na recepção da Delegacia de Defesa de Direito
da Mulher em Diadema; sala do Serviço Social e de Psicologia do Centro de Referencia a
Mulher em Situação de Violência “Casa Beth Lobo”; sala de reunião da Unidade Básica de
Saúde do Centro de Diadema; e Centro de Apoio aos Condôminos do Conjunto Habitacional
SANKO.

3.3. Material /Instrumento
Ressaltamos que todos os participantes da pesquisa responderam quatro instrumentais
de coleta de dados: Whoqol Bref, Inventário de Beck de Depressão, Ficha Avaliação sócioeconômica (ABIPEME - Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado) e
Questionário Sócio-econômico e Cultural. Os quais são apresentados a seguir:

3.3.1. Questionário Qualidade de Vida Whoqol bref.
O Whoqol bref (ANEXO I) foi elaborado devido à necessidade de criar instrumentos
que diminuíssem o tempo de preenchimento, mas com características psicométricas
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satisfatórias. O Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde/OMS
desenvolveu uma versão abreviada do WHOQOL-100 (WHOQOL GROUP, 1998b).
WHOQOL-bref é constituído de 26 questões, sendo dois gerais e as outras 24 divididas
em quatro domínios:
-

Físico - percepção do indivíduo sobre sua condição física;

-

Psicológico - percepção do indivíduo sobre sua condição afetiva e cognitiva;

-

Social - percepção do indivíduo sobre os relacionamentos sociais e os papéis sociais
adotados na vida;

-

Meio-ambiente - percepção do indivíduo sobre aspectos diversos relacionados ao
ambiente onde vive.
Para cada pergunta, existem cinco opções de respostas numeradas de um a cinco.

Quanto menor a pontuação obtida, maior será as repercussões negativas da patologia na
qualidade de vida. Os escores médios dos escores serão então multiplicados por 4, a fim de
possibilitar a comparação com os escores da versão mais longa. O escore final é padronizado
de 0 a 100, sendo 0 a qualidade de vida menos favorável e 100 a mais favorável. Pode ser
preenchido pelo próprio indivíduo ou aplicado por um entrevistador.

3.3.2. Escala de Medida de Depressão: Inventário Beck de Depressão
A Avaliação da depressão foi realizada através do Inventário de Depressão de Beck
(BDI – Beck Depression Inventory) ( ANEXO II) de acordo Calil e Pires (1998), o Inventário
de Depressão de Beck (BDI), foi trazido e validado para a língua portuguesa por Andrade em
1998. É composto por 21 categorias de sintomas e atitudes, relacionados à presença de
manifestações comportamentais, cognitivas, afetivas e somáticas de sintomas depressivos,
incluindo humor, tristeza, pessimismo, sentimentos de fracasso, insatisfação, sentimentos de
culpa, sentimentos de punição, auto depreciação, auto-acusação, desejo de autopunição, crises
de choro, irritabilidade, isolamento social, indecisão, inibição no trabalho, distúrbios do sono,
fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupações somáticas e perda da libido, distorção da
Imagem corporal, auto-punição, sensação de fracasso, são avaliados em intensidades de 0 a 3,
sendo a graduação da intensidade caracterizada de neutro (o) a máxima (3). A classificação de
depressão de Beck é a seguinte 00 – 03 pontos = nenhuma ou mínima depressão, 04 -07
pontos = depressão leve, 08-15 pontos = depressão moderada, >= 16 pontos = depressão
grave.
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Segundo Battaglia, (2002 p.43, apud GUZ 1990), não existe ponto de corte que possa
ser utilizado para a análise dos resultados obtidos no inventário. Sugerem que a decisão de
aplicar, ou não, pontos de corte deve ser uma opção do investigador.

3.3.3. Ficha de Avaliação Socioeconômico (ABIPEME - Associação Brasileira dos
Institutos de Pesquisa de Mercado).
Essa ficha contém três perguntas, sendo que a primeira identifica se é o chefe de
família que está respondendo o questionário. A segunda identifica o grau de instrução que o
chefe da família obteve e a terceira identifica itens de materiais existentes na casa do
entrevistado. (ANEXO III).
3.3.4. Questionário – Socioeconômico e Cultural
O perfil sócio econômico e cultural e a situação de violência da amostra foram
levantados através de um questionário com 12 questões, (ANEXO IV) contendo perguntas
sobre estado civil e situação da convivência

“casamento”,

religião, raça/etnia,

contextualização da violência, condição ocupacional e renda, álcool e drogas.

3.4. Procedimento
O procedimento metodológico de abordagem do público participante relacionado à
Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema e Centro de Referência a Mulher em Situação de
Violência “Casa Beth Lobo” em Diadema, se deu de forma direta com as pessoas que estavam
sendo atendidas nesses serviços. O procedimento de abordagem dos participantes dos
“Projetos Masculinidade” foi realizado por meio de entrevistas no dia do encontro mensal dos
grupos, sendo grupal e/ou individual.
É importante salientar que antes da aplicação dos questionários, foi feita uma
apresentação do objetivo da pesquisa e da estrutura dos instrumentais de coleta de dados.
Logo em seguida, a pesquisadora explicava sobre o termo de consentimento livre, solicitava
que fosse lido e assinado pelo participante, caso ele concordasse com os termos bem como da
sua importância deveria assiná-lo e após era informado que ele poderia desistir da pesquisa
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em qualquer momento (ANEXO V). Após assinatura desse termo foram apresentados os
instrumentos de coleta de dados, começando pelo Whoqol bref. para avaliar a qualidade de
vida; Inventario de Beck para investigar a presença de depressão; Ficha de Avaliação
Socioeconômica – ABIPEME- Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado;
e Questionário – Socioeconômico Cultural com 12 perguntas.
Para tanto, esses instrumentos foram preenchidos pelo entrevistador e/ou pelos
entrevistados, sendo que as duvidas que sugiram durante o preenchimento dos instrumentos
foram esclarecidas. Formamos ainda, que o tempo médio de duração para o preenchimento
dos instrumentos foi de 20 minutos.
3.5. Análise dos dados.
Foi feita análise dos dados descritiva de todas as variáveis do estudo. Os dados
coletados foram analisados pelo programa estatístico SPSS. 16.0 for Windows. O coeficiente
de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a associação entre as variáveis de
depressão e qualidade de vida. O nível de significância adotado foi de alfa (0,05).
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4. RESULTADOS

Foram avaliados 143 participantes, sendo 75 (52,4%) mulheres e 68 (47,5%) homens
envolvidos em situação de violência doméstica (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição da amostra por Gênero.
Variáveis
Gênero

Níveis
Masculino/

Freqüência

Porcentagem

Freqüência

Masculina

masculina

Feminina

68

47,5%

Feminino

75

Porcentagem

52,4%

4.1. Características Sócio-demográfica e cultural da amostra
Os dados quanto à profissão mostraram que os homens 11 (16,2%) são empregados
domésticos; 13 (19,1%) autônomos; 09 (13,2%) estão desempregados. Temos inda uma parte
significativa 22 (32,3%) que trabalham na indústria e 13 (19,1%) não informaram. As
mulheres a maior parte 24 (32%) é do lar e 22 (29,3%) são empregadas domésticas. A seguir
temos 07 (9,3%) mulheres autônomas; 06 (8,0%) desempregadas; 10 (13,3%) da indústria e
06 (8,0%) não informaram.
Quanto à renda familiar 11 (16,2%) dos homens e 18 (24,0%) das mulheres estão sem renda;
34(50,0%) dos homens e 41 (54,7%) das mulheres ganham até dois salários mínimos;
21(30,9%) dos homens e 14 (18,7%) das mulheres ganham mais do que dois salários
mínimos; 02 (2,9%) dos homens e 02 (2,6%) das mulheres não informaram.
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Tabela 2 - Distribuição dos participantes quanto à profissão e renda de homens e mulheres
envolvidos em situação violência doméstica.
Variáveis

Freqüência

%

Freqüência

%

Homem

Homem

Feminina

Mulher

-

-

24

32.0%

Doméstico/serviço

11

16,2%

22

29,3%

Autônomo

13

19,1%

07

9,3%

Desempregado

09

13,2%

06

8,0%

Área da Indústria

22

32,3%

10

13,3%

Não informado

13

19,1%

06

8,0%

Renda

Sem Salário

11

16,2%

18

24,0%

Familiar

Até dois salários

34

50,0%

41

54,7%

+ de dois salários14

21

30,9%

14

18,7%

Não informado

02

2,9%

02

2,6%

Profissão

Níveis

Do lar

Quanto à raça/etnia 40(58,8%) homens e 47(62,6%) das mulheres são preta/parda e 27
(39,7%) homens e 27 (36,0%) das mulheres são brancas. Quanto ao numero de filhos
45(66,1%) dos homens e 45(60%) das mulheres tem até três filhos; 7 (10,3%) dos homens e
11 (14,7%) das mulheres mais de três e 16(23,5%) homens e 09 (12,0%) mulheres não
informaram.
Tabela 3 – Distribuição dos participantes quanto, raça/etnia e numero de filhos de homens e
mulheres envolvidos em situação violência doméstica.
Variáveis

14

Níveis

Freqüência

%

Freqüência

%

Masculina

masculina

Feminina

Feminina

Raça

Preta / Parda

40

58,8%

47

62,6%

Etnia

Branca

27

39,7%

27

36,0%

Filhos

Até 03

45

66,1%

45

60,0%

Mais de três

07

10,3%

11

14,7%

Não informado

16

23,5%

09

12,0%

Salário mínimo de referência em maio/julho 2007 – valor R$ 380,00
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Quanto ao tipo de violência, constatamos que 99(69,3%) sofreram violência física; 20
(14,0%) psicológica e 34 (16,0%) não informaram. Quanto o apoio: procuram à família 19
(13,25%); delegacia 38(26,6%); nenhum 18 (12,8%); outros 47(32,8%), e não informaram 21
(14,6%). Continuam morando juntos 61(42,7%); 66 (46,2%) não e 16 (11,2%) não informaram.
Quanto ao uso de álcool e outras drogas: 96 (67,1%) não usam; 4 (2,8%) usam álcool e outras
drogas; 35 (24,5%) álcool e 8 (5,6%) não informaram.

Tabela 4 – Distribuídas por tipos de violência, apoio, moram juntos, usuário de álcool e
outras drogas entre homens e mulheres em situação de violência.
Variáveis

Freqüência

%

Física /Outros

99

69,3%

Psicológica

20

14,0%

Não informado

34

16,0%

Familiar

19

13,2%

Delegacia

38

26,6%

Nenhum

18

12,8%

Outros

47

32,8%

Não informado

21

14,6%

S

61

42,7%

N

66

46,2%

Não Informado

16

11,2%

Usuário de álcool e outras

Não Álcool / Drogas

96

67,1%

drogas

Álcool Outras drogas

04

2,8%

Álcool

35

24,5%

Não informado

08

5,6%

Tipos de Violência

Tipo de Apoio procurado.

Continuam morando juntos

Níveis
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Na tabela 5 observa-se que 24 (35,3 %) dos homens pertencem à classe D e 44
(64,7%) à E. Enquanto que as mulheres 20 (26,7%) pertencem à classe sócioeconômica D e
55 ( 73,3%) à E.
Tabela 5 – Abipeme - Avaliação Sócio-Econômica - comparação entre homens e mulheres
Classe social
D

Total
E

Masculino

24 (35,3%)

44 (64,7%)

68 (100,0%)

Feminino

20 (26,7%)

55 (73,3%)

75 (100,0%)

Total

44 (30,8%)

99(69,2%)

143 (100,0%)

Considerando o tempo que os participantes deste estudo ficaram juntos, observou-se
que predominou o tempo de cinco anos de união 51(35,7%); 46(32,2%) 10 anos; 39(27,3%)
até 30 anos e 07(4,9%) não informaram
Gráfico 1 – Distribuição dos participantes da amostra quanto aos anos
que moravam ou moram juntos dividido por meses.
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Considerando o gráfico 02, observou-se, que o tempo de permanência do casal em
situação de violência doméstica 28(19,9%) um ano; 13(9,1%) dois anos; 09 (6,3%) três anos;
20(13,8%) cinco anos; 24(16,8%) dez anos; 17(11,9%) trinta anos e 30 (16,8%) não
informaram.
Gráfico - 2 Quanto aos anos que vivem a situação de violência
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4.2. Avaliação da qualidade de vida comparando os domínios do whoqol com grupo de
homens e mulheres
Na tabela 6 apresenta as medidas descritivas. Aplicando o teste paramétrico t-Student
ele aponta haver diferença estatisticamente significante entre os domínios (Global, Físico,
Psicológico, Social e Meio Ambiente) dentre os gêneros. Obtemos:
•

No domínio Global (p<0,0001),

•

Psicológico (p<0, 0001),

•

Social (p =0,034),

•

Meio Ambiente (p=0,008)

A qualidade de vida do homem é melhor do que a mulher (vide tabela 6).
No domínio Físico o teste apresentou não haver diferença estatisticamente
significante, então a qualidade de vida do homem é igual da mulher (p<0, 201).
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Tabela 6 – Medidas Descritivas entre os domínios do whoqol e o grupo de homens e
mulheres
Gênero

Domínios

N

Média

Desvio

Erro

Padrão

Padrão

95% de confiança do
Intervalo da média

Limite

Limite

Inferior

Superior

Mínimo

Maximo

Masculino

68

14,62

2,79

0,34

13,94

15,29

4,00

20,00

Feminino

75

12,40

3,29

0,38

11,64

13,16

6,00

18,00

Total

143

13,45

3,25

0,27

12,92

13,99

4,00

20,00

Masculino

67

66,44

16,66

2,03

62,38

70,51

21,43

96,43

Feminino

75

63,10

14,36

1,66

59,80

66,46

14,29

96,43

Total

142

64,68

15,52

1,30

62,10

67,25

14,29

96,43

Masculino

67

68,21

14,34

1,75

64,71

71,71

33,33

95,83

Feminino

75

56,47

16,58

1,91

52,65

60,28

8,33

91,67

Total

142

62,01

16,58

1,39

59,25

64,76

8,33

95,83

Domínio

Masculino

67

63,00

20,32

2,48

58,04

67,95

8,33

100,00

(Social)

Feminino

74

55,63

20,37

2,37

50,91

60,35

8,33

100,00

Total

141

59,13

20,60

1,73

55,70

62,56

8,33

100,00

Domínio

Masculino

67

50,00

13,02

1,59

46,82

53,17

21,88

78,57

(Meio-

Feminino

75

43,61

14,93

1,72

40,18

47,05

9,38

84,38

Ambiente)

Total

142

46,63

14,37

1,20

44,24

49,01

9,38

84,38

OVERALL
Global
Domínio –
(Físico)
Domínio
(Psicológico)

4.3. Avaliação dos níveis de depressão entre o grupo de homens e mulheres Avaliados
por Inventario de Depressão Beck.

Através do teste t observou-se que houve diferença estatisticamente significante dos
níveis de depressão (Beck) entre os gêneros, sendo que as mulheres apresentaram maior nível
de depressão ( x = 20,23 ) em relação aos homens, indicando que as mulheres têm pior nível

de depressão.
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Tabela 7 – Medidas descritivas dos níveis de depressão entre os homens e mulheres

Avaliados por Inventario de Depressão Beck
Escala

Gênero

N

Média

Desvio Padrão

Beck

Masculino

68

14,82

10,81

Feminino

75

20,23

10,62

p

0,003

No gráfico 3 descritivo observa-se que quanto mais deprimido (beck alto) pior é a
qualidade de vida Global. As mulheres estão com a qualidade de vida pior do que a dos
homens.
Gráfico 3 – Distribuição do domínio Geral versus Beck entre o grupo Masculino e Feminino.
Gênero

50,00

Masculino
Feminino

40,00

30,00

Beck

20,00

10,00

0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

Qualidade de vida geral

20,00
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No gráfico 04 descritivo observa-se uma indicação de quanto maior o domínio físico
menor é o beck, porém o teste t não aponta haver diferença estatisticamente significante .

Gráfico 4 – Distribuição do domínio Físico versus Beck entre o grupo Masculino e Feminino
Gênero

50,00

Masculino
Feminino

40,00

Beck

30,00

20,00

10,00

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Físico

Observa-se que quanto mais deprimido (beck alto) pior é a qualidade de vida no
domínio Psicológico. As mulheres estão com a qualidade de vida pior do que a dos homens.
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Gráfico 5 – Distribuição do domínio Psicológico versus Beck entre o grupo Masculino e

Feminino
Gênero

50,00

Masculino
Feminino

40,00

Beck

30,00

20,00

10,00

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Psicológico

No gráfico 6 descritivo observa-se quanto mais deprimido (beck alto) pior é a sua
qualidade de vida domínio Social. As mulheres estão com a qualidade de vida pior do que a
dos homens.
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Gráfico 6 - Distribuição do domínio Social versus Beck entre o grupo Masculino e Feminino

Gênero

50,00

Masculino
Feminino

40,00

Beck

30,00

20,00

10,00

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Social

No gráfico 07 descritivo observa-se quanto mais deprimido (beck alto) pior é a
qualidade de vida domínio Meio Ambiente. As mulheres estão com a qualidade de vida pior
do que a dos homens.
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Gráfico 07 - Distribuição do domínio Meio ambiente versus Beck entre o grupo Masculino e

Feminino

Gênero
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5. DISCUSSÃO

Este estudo teve como objetivo a avaliação de qualidade de vida, depressão em
homens e mulheres em situação de violência doméstica e a comparação dos resultados entre
qualidade de vida, prevalência de depressão e variáveis sociodemográficas e culturais.
Os resultados, obtidos através do “Questionário Sócio-econômico e cultural”,
demonstraram que a maior parte das mulheres quanto à profissão é empregada doméstica ou
do lar 46 (61,3%). Os homens 22 (32,3%) estão ligados à área da indústria. Quanto à renda 41
(54,7%) das mulheres ganham até dois salários mínimos e 18 (24,0%) não têm renda;
14(18,7%) ganham mais do que dois salários mínimos. Os homens 34 (50,0%) ganham até
dois salários; 21 (30,9%) ganham mais de dois salários e 11(16,2%) não tem salário. Esses
resultados não corroboram com os achados da Sempre Viva Organização Feminina (2005)
que a renda das mulheres é inferior a dos homens, mesmo sendo da mesma profissão, pois as
mulheres estão concentradas em profissões ou funções, tais como do lar sem renda e/ou
como emprega doméstica, atividades essas que historicamente são

desvalorizadas

em

relação àquelas em que há mais homens, reforçando assim a discriminação de gênero com a
exploração diferenciada pela condição de mulher.
Ao analisar o perfil dessas mulheres percebemos que 73% estão incluídas na classe E;
20 (25,7%) na D, enquanto que os homens 24 (35,5%) estão incluídos na D e 44 (64,7%) na
E. Observa-se que a maioria dos participantes da pesquisa pertence à classe E. Cunha (2004)
salienta que, quanto menos recurso tiver uma mulher que sofre violência conjugal, mais difícil
será a condição que ela terá de sair desta situação.
Em relação à autodenominação da raça/etnia a maioria dos participantes é da cor
preta/parda 40(58,8%) homens e 47(62,6%) mulheres, em seguida a cor branca, 27(39,7%)
homens e 27 (36,0%) mulheres.

Portanto, a violência doméstica abrange de modo geral

todas as raças, porém há um agravamento da violência doméstica quando a mulher é
negra/parda, pelo racismo de que são vítimas. Carneiro, (2003) revela que negro/pardas entre
16 a 24 anos, têm três vezes mais probabilidade de ser estupradas que as mulheres brancas.
Considerando os dados sobre o tempo de convivência e de agressão, vivida pelos
participantes, observou-se que 51(35,7%) período de cinco anos; 46(32,2%) de 06 a 10 anos
e 39(27,3%) até 30 anos. Quanto ao tempo de agressão 50(35,3%) até três anos; 61(44,5%)
entre quatro e dez anos e 17 (11,9%) mais de dez e até trinta anos. Esses dados assemelham
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com dados de estudos anteriores como de Heleno; Vizzotto ; Arias ( 2008), apontam que após
vinte anos de união, o número de queixas é consideravelmente mais baixo e salientam, ainda,
que nos primeiros anos de união o número é maior.
No aspecto relacionado à permanência na situação de violência doméstica, a análise de
dados mostrou que 61 (42,7%) continuam morando juntos e 66 (46,2%) romperam com a
relação. Deste modo, salienta (Cunha, 2004) que existem vários fatores que sustentam esta
situação, como a dependência econômica, emocional, onipotência, pressão familiar, falta de
autonomia, pertencer a uma sociedade patriarcal estruturada no poder dos homens sobre a
mulher e gerando a permanência em situação degradante e de sofrimento. Entretanto, no
presente estudo a situação econômica dos homens e das mulheres é semelhante, portanto esta
variável não explicaria a permanência das mulheres na situação de violência doméstica.
Esse estudo aponta, também, que 99(69,3%) dos participantes estão envolvidos com
situação de violência física/outros e 20 (14,0%); psicológica. Esses resultados assemelham-se
a outro estudo como da pesquisa da Fundação Perseu Abramo a mulher brasileira nos espaços
públicos e privados em 2001 aponta que 33% das mulheres foram vitima de violência física e
43% mulheres entrevistadas declararam já terem sofrido algum tipo de violência.
Os dados referentes ao tipo de apoio procurado pelos participantes deste estudo
mostraram que a maior parte buscou apoio na Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher,
38(26,6%). Na família 19 (13,25%) e 18 (12,8%) nunca procuram. Este estudo diferencia-se
dos achados de Cunha (2004) que salientam a falta de apoio por parte do estado à essas
mulheres, o desconhecimento por parte delas da existência desses serviços e a desarticulação
entre os serviços.
É importante ressaltar, também, que 96 (67,1%) dos entrevistados declararam não
usar álcool e outras drogas, 35 (24,5%) só Álcool e 4 (2,8%), usa álcool e outras drogas.
Esses dados são semelhante com estudos anteriores ( Martins,1999) adverte que a causa
estrutural da violência não está associada ao álcool, ao ciúme, as drogas, estes são apenas
favorecedores/precipitadores. Assim, estes estudos coincidem com o de Sacramento ( 2007)
coloca que em seus achados não encontrou uma relação direta entre violência e
comportamento de ingerir bebida alcoólica.
Observou-se, ainda, que a qualidade de vida medida pelo Whoqol bref., aponta que
as mulheres têm a sua qualidade de vida

inferior a dos homens nos domínios global,

psicológicos, social e meio ambiente, sendo igual no domínio físico.
Dessa maneira, SAFIOTTI (1999) desvela que os danos causados pela violência
doméstica contra mulher podem levar a perda da capacidade física e/ou mentais e até mesmo
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a perda da própria vida, além de inúmeras dificuldades para estabelecer relações sociais e
relações amorosas estáveis. Ainda no tocante à violência emocional que acompanha a
violência física e sexual, essas, podem trazer conseqüências drásticas à vida psíquica, bem
como à vida social de boa qualidade, ela aponta também que a rigor o ser humano tem
necessidade de condições ambiental, mental e social, para poder desenvolver suas
potencialidades. A violência doméstica destrói os laços de convivência social, desencadeando
diversos distúrbios na ecologia mental.
Ao analisar os dados referentes ao Inventário de Beck (BDI) verificou-se que há
uma correlação importante entre os níveis de depressão dos grupos, pois a média de mulheres
corresponde a 75 (20,2%) de incidência de depressão, sendo que para os homens é de 68
(14,8%). Nesse sentido, podemos considerar que 20% das mulheres que vivem situação de
violência participante deste estudo apresentaram critérios para sintomas depressivos em
diferentes graus. Esse estudo demonstrou uma relação semelhante aos achados de Kessler;
Mcgonagle; Swartz (1994), que há uma incidência de sintomas depressivos ligados à tristeza,
melancolia, choro fácil e /ou freqüente, apatia, (indiferença afetiva), irritabilidade aumentada,
angústia ou ansiedade, desespero.
Relacionando os resultados deste estudo entre homens e mulheres em conflito
conjugal no que se referem aos sintomas, relacionados com o domínio físico, verificamos
existir uma paridade entre os grupos de gênero, mas nos domínios global, psicológicos,
sociais e ambientais, percebemos que, quanto mais deprimido, pior a qualidade de vida nesses
domínios. Desta forma, é possível afirmar que as mulheres em situação de violência têm mais
sintomas do que homens. E, ainda, agravam-se estas perspectivas, quando as relacionamos
com as afirmações de Rennó e Cordás, (2004) ao citar que, em 2020, as mulheres dos países
em desenvolvimento sofrerão de sintomas depressivos, ficando assim, somente atrás das
doenças cardíacas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propiciou uma reflexão crítica da participação das mulheres no processo
de transformação, ocorrido em Diadema, entre as décadas de 80 a 2000, desenvolvida por
posturas radicais contra as desigualdades de gênero.

Foram inúmeras conquistas dos

movimentos sociais em suas diferentes bandeiras e a contribuição ímpar de profissionais
comprometidos com a construção da política de gênero.
Outra consideração relevante no desenvolvimento desta pesquisa, diz respeito à
colaboração na sistematização científica dos processos de formação e do resgate histórico do
movimento de mulheres do ABC Paulista. Especialmente de Diadema, no que se refere às
políticas de gênero deste município, que numa dada proporção mostrou indicadores para a
constituição de novos marcos regulatórios, em diversos níveis, relacionados aos direitos
humanos inerentes às mulheres. Alem de ousar a incorporação de atendimento a homens nas
discussões sobre a violência praticada contra as mulheres, oferecendo alternativas para que
eles pudessem refletir sobre suas relações e assumir novos comportamentos. Com isso,
contribuiu para o enfrentamento da violência doméstica praticada contra as mulheres e
aumento da percepção dos homens sobre a importância da promoção da saúde, e de seu
envolvimento nas questões relacionadas à sexualidade, reprodução e criação dos filhos.
Cabe salientar, ainda, que esta dissertação trouxe na análise de dados, resultados
substanciais para caracterizarmos o perfil dos participantes quanto aos aspectos relacionados à
violência doméstica. Observou-se, também, que uma parcela significativa dos participantes
apresentou sintomas depressivos, relevância maior no caso das mulheres. Este fato pode ser
associado à baixa qualidade de vida dessas mulheres.
Essa análise apontou ainda, que a maioria dos sujeitos vive em situação de violência
física e psicológica, mas mesmo assim, observamos que continuaram morando juntos, sendo
que em alguns casos, os dados demonstraram que essas pessoas permaneceram mais de 10
anos nesta situação. Podemos afirmar então, que essa situação se configurou como sendo
complexa, pois essa questão em debate foi uma das mais difíceis de responder, tanto para os
envolvidos na situação de violência como para quem estudou, pesquisou e atendeu essa
demanda.
Consideramos que muitos são os desafios para o enfrentamento da violência contra a
mulher, que, de modo geral, há necessidade da interlocução do saber popular com o saber
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científico, pois essa interface foi imprescindível para a edificação de novos paradigmas
participativos na criação de marcos regulatórios e de políticas públicas, que favoreçam a
efetivação dos direitos humanos inerentes à igualdade de gênero.
Assim, verificamos a importância do fortalecimento da rede de proteção social para a
garantia dos direitos humanos relacionados à mulher, uma vez que de um lado demos passos
consideráveis para o desenvolvimento de conferências e criação de leis específicas, como é o
caso da Lei Maria da Penha, bem como o delineamento de planos voltados para a realização
de ações de inclusão social dessas mulheres, por outro lado estamos submetidos à contradição
na implementação dessas ações, pois o Estado, de modo geral, não tem respondido na mesma
proporção às necessidades da população e, piora essa situação, quando falamos da
concretização desses direitos.
Embora, salientamos inúmeras iniciativas em diversos níveis, inclusive as diretrizes
nacionais, que são de fundamentais relevâncias para a gestão no território municipal das
políticas voltadas aos direitos de igualdade de gênero, assim, não podemos, nem de longe
negarmos os avanços que tivemos historicamente nesta questão. Assim, é fato, que na atual
conjuntura da produção do sistema capitalista, esses direitos não têm sido efetivados dentro da
noção da universalidade das políticas públicas.
Portanto, pode-se concluir que este trabalho trouxe uma análise dos diferentes fatores
que desencadearam a permanência da mulher na situação de violência e as suas
conseqüências. Observou-se que um dos fatores é a dependência emocional com maior
relevância, levando a mulher a suportar as agressões por muito tempo, gerando assim, medo,
vergonha e vários sintomas depressivos, combinando com uma baixa qualidade de vida.
Observa-se, também, que existe uma dificuldade de buscar apoio nas instituições públicas, ou
por ausência de conhecimento dos seus direitos ou pela falta destes serviços, caracterizando
um problema de saúde pública. Outro dado do estudo foi a relação da ingestão de bebida
alcoólica. Concluímos que a bebida alcoólica apareceu como um fator associado à violência e
não como um determinante a ela.
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ANEXO 1
WHOQOL - ABREVIADO
Versão em Português

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde
e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência as
duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão
poderia ser:

Você recebe dos outros o
apoio de que necessita?

nada

Muito
pouco

médio

muito

completamente

1

2

3

4

5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.
nada
Você recebe dos
outros o apoio de
que necessita?

1

Muito
pouco

médio

2

3

muito

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.

completamente

5
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a
melhor resposta.
muito
ruim

1

2

Como você avaliaria
sua qualidade de
vida?

Quão satisfeito(a)
você está com a sua
saúde?

nem ruim
nem boa

Ruim

1

2

3

muito
insatisfeit
o

1

muito
boa

boa

4

5

Insatisfeito

nem
satisfeito
nem
insatisfeito

satisfeito

muito
satisfe
ito

2

3

4

5

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas
duas semanas.

nada

muito
pouco

mais
ou
menos

bastante

extremamente

3

Em que medida você acha que
sua dor (física) impede você de
fazer o que você precisa?

1

2

3

4

5

4

O quanto você precisa de
algum tratamento médico para
levar sua vida diária?

1

2

3

4

5

5

O quanto você aproveita a
vida?

1

2

3

4

5

6

Em que medida você acha que
a sua vida tem sentido?

1

2

3

4

5

7

O quanto você consegue se
concentrar?

1

2

3

4

5
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8

Quão seguro(a) você se sente
em sua vida diária?

1

2

3

4

5

9

Quão saudável é o seu
ambiente físico (clima,
barulho, poluição, atrativos)?

1

2

3

4

5

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz
de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.
nada

muito
pouco

médio

muito

completamente

10

Você tem energia suficiente
para seu dia-a- dia?

1

2

3

4

5

11

Você é capaz de aceitar sua
aparência física?

1

2

3

4

5

12

Você tem dinheiro suficiente
para satisfazer suas
necessidades?

1

2

3

4

5

13

Quão disponíveis para você
estão as informações que
precisa no seu dia-a-dia?

1

2

3

4

5

14

Em que medida você tem
oportunidades de atividade de
lazer?

1

2

3

4

5
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de
vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.
muito
ruim

ruim

nem ruim
nem bom

bom

muito
bom

2

3

4

5

muito
insatisfeito

Insatisfeito

nem
satisfeito
nem
insatisfeito

satisfeito

Muito
satisfeito

16

Quão satisfeito(a)
você está com o
seu sono?

1

2

3

4

5

17

Quão satisfeito(a)
você está com sua
capacidade de
desempenhar as
atividades do seu
dia-a-dia?

1

2

3

4

5

18

Quão satisfeito(a)
você está com sua
capacidade para o
trabalho?

1

2

3

4

5

19

Quão satisfeito(a)
você está consigo
mesmo?

1

2

3

4

5

20

Quão satisfeito(a)
você está com
suas relações
pessoais (amigos,
parentes,
conhecidos,
colegas)?

1

2

3

4

5

21

Quão satisfeito(a)
você está com sua
vida sexual?

1

2

3

4

5

15

Quão bem você é
capaz de se
locomover?

1

68

22

Quão satisfeito(a)
você está com
o apoio que você
recebe de seus
amigos?

1

2

3

4

5

23

Quão satisfeito(a)
você está com
as condições do
local onde mora?

1

2

3

4

5

24

Quão satisfeito(a)
você está com o
seu acesso aos
serviços de
saúde?

1

2

3

4

5

25

Quão satisfeito(a)
você está com
o seu meio de
transporte?

1

2

3

4

5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou
certas coisas nas últimas duas semanas.

26

Com que
freqüência
você tem
sentimentos
negativos
tais como
mau
humor,
desespero,
ansiedade,
depressão?

nunca

Algumas
vezes

freqüentemente

muito
freqüentemente

sempre

1

2

3

4

5
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Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?
___________________________________________________________________________

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?
___________________________________________________________________________

Você tem algum comentário sobre o questionário?
___________________________________________________________________________

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
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ANEXO II
Escala de Medida de Depressão: Inventário Beck de Depressão

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada
grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada grupo,
que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se
várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada
uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha.
1. 0 Não me sinto triste.
1 Eu me sinto triste.
2 Estou sempre triste e não consigo sair disso.
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.
2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro.
1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro.
2 Acho que nada tenho a esperar.
3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar.
3. 0 Não me sinto um fracasso.
1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum.
2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos.
3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso.
4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes.
1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes.
2 Não encontro um prazer real em mais nada.
3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.
5. 0 Não me sinto especialmente culpado.
1 Eu me sinto culpado às vezes.
2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo.
3 Eu me sinto sempre culpado.
6. 0 Não acho que esteja sendo punido.
1 Acho que posso ser punido.
2 Creio que vou ser punido.
3 Acho que estou sendo punido.
7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo.
1 Estou decepcionado comigo mesmo.
2 Estou enojado de mim.
3 Eu me odeio.
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8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros.
1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros.
2 Eu me culpo sempre por minhas falhas.
3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece.
9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar.
1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria.
2 Gostaria de me matar.
3 Eu me mataria se tivesse oportunidade.
10. 0 Não choro mais que o habitual.
1 Choro mais agora do que costumava.
2 Agora, choro o tempo todo.
3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.
11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui.
1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava.
2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo.
3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me.
12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas.
1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas.
2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas.
3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.
13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época.
1 Adio minhas decisões mais do que costumava.
2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes.
3 Não consigo mais tomar decisões.
14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.
1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.
2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem
atrativos.
3 Considero-me feio.
15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes.
1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa.
2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa.
3 Não consigo fazer nenhum trabalho.
16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito.
1 Não durmo tão bem quanto costumava.
2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a
dormir.
3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a
dormir.
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17. 0 Não fico mais cansado que de hábito.
1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava.
2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa.
3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa.
18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.
1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.
2 Meu apetite está muito pior agora.
3 Não tenho mais nenhum apetite.
19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.
1 Perdi mais de 2,5 Kg.
2 Perdi mais de 5,0 Kg.
3 Perdi mais de 7,5 Kg.

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( )
20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde.
1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago
ou prisão de ventre.
2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não
isso.
3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra
coisa.
21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.
1 Estou menos interessado por sexo que costumava.
2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.
3 Perdi completamente o interesse por sexo.
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA
ABIPEME - Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado
NOVO CRITÉRIO ABIPEME
DADOS DE CLASSIFICAÇÃO
No do Prontuário: __________

A . Quem é o Chefe de família aqui(lá) na sua casa?
(
) o próprio entrevistado
(
) outrem________________________
B. Qual foi o grau de instrução mais alto que _________________________ (Chefe - de família) obteve?
Qual o último ano de escola que ______________________(Chefe - de - família) cursou?
Categorias
Não estudou primário completo
Primário completo e ginásio incompleto
Ginásio completo e colegial incompleto
Colegial completo e universitário incompleto
Universitário completo

Pontos ABIPEME
00
05
10
15
21

D. Quantos (CADA ITEM ABAIXO) existem em sua casa?

Itens
Carros
TV a cores
Banheiros
Empregados
mensalistas
Rádios

Nº de itens possuídos e nº de pontos atribuídos
nenhum 1
2
3
4
5

≥6

0
0
0
0

04
04
02
05

09
07
05
11

13
14
10
21

0

02

03

06

18
14
10
21

22
18
12
26

26
22
15
32

06

08

09

Subtotal
de pontos

Total de Pontos

Classe sócio-econômica de acordo
com o nº total de pontos

A
N ≥ 89

B
59 - 89

C
35 - 58

D
20 - 34

E
N ≤ 19

ABIPEME - Av. Bernardino de Campos, 294 - 7o.andar, sala 71 - São Paulo Tel.3889.8678
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ANEXO IV
Questionário – Socioeconômico e Cultural
01- Estado Civil?
( ) Solteira /o
( ) Casada /o
( ) Separada /o
( ) Viúva /o
02- Religião?
( ) Nenhuma
( ) Católica
( ) Protestante
( ) Espírita
( ) Matriz Afro
( ) Matriz Oriental
03- Qual a sua raça / etnia?
( ) Preta
( ) Parda
( )Branca
( ) Indígena
( ) Amarela
04. Anos que ficou casado/ junto /namorando?
(
)
05. Há quantos anos sofre violência?
(
)
06.Tipos de Violência?
( ) Física
( ) Psicológica
( ) Sexual
( ) Patrimonial
( ) Moral
07. Além do Centro de Referência a Mulher em Situação de violência “ Casa Beth Lobo”, já
procurou outro tipo de apoio perante às agressões?
( ) Familiar
( ) Serviços de Saúde
( ) Delegacia da mulher
( ) Igreja
( ) Outros
( )Nenhum
08.Profissão?
( )
09. Renda familiar?
( ) sem renda
( ) 1 à 2 salários mínimos
( ) 3 à 4 salários
( ) acima de 5 salários mínimos
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10.
11.
12.

Quantos filhos tiveram ?
(
)
Continuam morando com o agressor?
( )sim
( )não
É usuário de álcool ou droga
Sim ( ) Qual _______________________________________________________Não( )
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ANEXO V
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Fui informada da pesquisa que tem pôr objetivo: Avaliar a qualidade de vida e depressão;
tipos de violência; levantar o perfil Sócio-Econômico e cultural de mulheres e homens
que viveram e vivem situação de violência doméstica.
Para coleta de dados serão realizadas whoqol breve;
Classificação socioeconômico; Questionário demográfico e cultural; Inventário de Beck
para depressão (BDI). Este estudo tem caráter acadêmico e será realizado por (Analdeci
Moreira dos Santos) e orientado pela Profª. Dra. Maria Geralda Viana Heleno da

Universidade Metodista de São Paulo. Declaro, ainda, ter compreendido que não sofrerei
nenhum tipo de prejuízo de ordem psicológica ou física e que minha privacidade será
preservada. Concordo que os dados sejam publicados para fins acadêmicos ou científicos,
desde que seja mantido o sigilo sobre a minha participação. Estou também ciente de que
poderei, a qualquer momento, comunicar minha desistência em participar do estudo.
Contato:
Universidade Metodista de São Paulo : telefone
Portanto, eu, ____________________________________________, consinto em participar
da pesquisa acadêmica que tem por objetivo: (Avaliar a qualidade de vida e depressão; tipos
de violência; levantar o perfil Sócio-Econômico e cultural de mulheres e homens que viveram
e vivem situação de violência doméstica.
Santo André, _____ de ___________de 200___

_________________________________________________
Participante da Pesquisa
___________________________________________
Profª. Dra. Maria Geralda Viana Heleno-
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