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RESUMO

A violência tem se tornado um fato persistente na vida social, como resultado das relações de conflito e poder. É preciso desmitificar a ideia 
inveterada de que a violência é tão somente física, pois outras formas de violência são tão ou mais graves, trazendo efeitos danosos que podem 
se enraizar por toda uma vida no íntimo da mulher. Daí a importância de se estudar as violências impingidas à mulher, em seu contexto plural, 
extirpando a noção de que violência grave é apenas a que deixa marcas físicas, perceptíveis ao olhar da sociedade. As agressões à mulher podem 
ser de ordem física, psicológica, sexual e patrimonial, sendo o foco desta pesquisa a violência contra a mulher no ambiente doméstico, dada a sua 
vulnerabilidade em relações sociais conflituosas ditas como de poder, fruto de uma sociedade que ainda tem arraigado um suposto predomínio 
do masculino sobre o feminino, tal como se observa nas relações pais/filha, esposo/esposa. Dada a perspectiva jusnaturalista dos direitos da 
personalidade, tornam-se ainda mais abusivas tais agressões, pois estes direitos são inerentes ao homem. É necessário identificar as dimensões 
das violências contra a mulher, suas causas e consequências e produzir indicadores que permitam avaliar se a legislação vem sendo aplicada no 
sentido de prevenir e coibir a violência e proteger a mulher. O objetivo da pesquisa é analisar o reflexo das violências aos direitos da 
personalidade da mulher no ambiente doméstico, estabelecendo uma proposta de enfrentamento da violência e ressignificação da dignidade, a 
partir de uma análise no Município de Fortaleza. Para tanto, será utilizado o método fenomenológico, que busca o significado da experiência, 
partindo do pressuposto de que a realidade é construída socialmente, existindo diversas interpretações e compreensões. A pesquisa será 
desenvolvida nas seguintes etapas: a) pesquisa bibliográfica e análise da legislação; 2) análise e tabulação dos dados obtidos junto ao Censo e 
Mapa de Risco Pessoal e Social (CEMARIS) e nos Boletins de Ocorrência junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), buscando identificar as 
formas de violência sofridas por mulheres de 18 (dezoito) a 45 (quarenta e cinco) anos, no período de 2015 a abril de 2018, no Município de 
Fortaleza; c) análise dos laudos de psicólogos que acompanham mulheres vítimas de violência, bem como entrevista com estes profissionais, a 
fim de identificar a influência das violências sobre a personalidade da mulher; d) entrevista com mulheres vítimas de agressão, a fim de 
compreender os impactos das violências aos direitos de sua personalidade, identificando o que ocorreu após a denúncia, como passaram a se 
portar, que mudanças se operaram em sua vida, ou até mesmo se o medo as impediu de denunciar; e e) elaboração de proposta de 
enfrentamento das violências e ressignificação da dignidade destas mulheres, com o fito de dar efetividade aos mecanismos de prevenção e 
coibição das violências no âmbito doméstico. O trabalho tem por fim, a partir do levantamento dos dados e estudos comparativos de registro das 
ocorrências de violências contra a mulher, que estão em fase de análise, determinar e identificar as principais formas de intervenção, cuidados 
ofertados nas redes de acolhimento, acompanhamento social, de saúde e jurídico e melhoramentos nas ações de prevenção à violência contra a 
mulher. Pretende-se identificar as situações de violência de natureza doméstica, avaliando se há fidedignidade nos dados que evidenciam 
estatísticas. Esta análise será possível, por ser realizada em conjunto com as entrevistas às mulheres vítimas de violências e aos psicólogos que as 
acompanham. A atenção às violências domésticas, que tem incidido em grau cada vez maior, é uma forma de identificar as fragilidades de 
prevenção e coibição, propondo medidas de enfrentamento do problema e ressignificação da dignidade, para o fortalecimento intersetorial das 
redes de apoio jurídico-psíquico às mulheres vítimas das violências.
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