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RESUMO

As violências conjugais são marcadas por relações de poder onde o agressor entende ser o possuidor do objeto, normalmente a mulher, e assim 
passa a querer comandar tal objeto de forma excessiva e sob todas as óticas (do corpo a psique). O  Objetivo da pesquisa é identificar por grupo 
focal se as mulheres possuem consciência sobre o “estar" ou não em um relacionamento abusivo que fere sua dignidade e averiguar se as 
mesmas possuem conhecimento das medidas protetivas legais que as protegem de tal violência. Justifica-se pelo fato da violência contra a 
mulher ser tema relevante de pesquisas e seu debate gera modificações de representações sociais vigentes quanto o masculino o feminino e o 
poder. Em pesquisa anterior fora realizado um levantamento de frases indicadas como frases presentes em relacionamentos abusivos. A pesquisa 
anterior analisou 158 frases publicadas em um grupo da rede social facebook de nome Desapegadas onde a uma das participantes lança ao grupo 
a seguinte proposta: “Escreva uma frase do seu relacionamento abusivo”. A partir da observação das frases de maneira generalizada houve a 
realização de categorização teórica das mesmas em: vitimização masculina, culpabilização feminina, exclusão social, agressividade verbal, ameaça 
e agressão física, estética, estima, indicação de problemas psicológicos na mulher, traição e posse. O presente projeto tem como metodologia 
grupo focal com mulheres adultas da comunidade de Jardim Camburi, bairro onde fica a faculdade Estácio, apresentando a estas mulheres as 
frases. Serão convidadas a participar por meio de correio eletrônico e publicações em redes sociais e cartazes. Inicialmente não será informado a 
intenção da pesquisa para não serem criados vieses. Porém após o comparecimento será realizado um momento de informação sobre a pesquisa 
sendo informado o objetivo a ser alcançado, devendo as participantes anuirem a partir de documentação a sua participação (termo de livre 
consentimento e participação de pesquisa). Após a apresentação das frases como fator de start seja aplicado pelo mediador/pesquisador roteiro 
semi estruturado ao grupo incitando no mesmo o debate sobre o tema relacionamento abusivo. Como proposta inicial a esta projeto de pesquisa 
sugere-se o seguinte roteiro de intervenção: Proposta de roteiro do grupo focal - Qual a frase lhe causou mais impacto e porque? - Como se 
sentiu com a apresentação das frases? - Alguém aqui reconhece que viveu ou vive um relacionamento abusivo? - Vocês conhecem a Lei maria da 
penha? - Sabem quais são os instrumentos de proteção garantidos por lei? - Sabem quais os locais de apoio podem buscar? - Como gostariam de 
ser ajudadas. Serão 4 grupos de 10 mulheres cada onde o pesquisador estará fazendo a mediação do debate sobre o tema, utilizando o roteiro 
previamente estruturado. Será realizado o registro das falas e das reações das integrantes e as mesmas serão analisadas posteriormente através 
da técnica da analise de discurso. Após a realização do grupo focal será solicitado as mulheres que preencham um questionário onde deverão 
assinalar situações pelas quais passaram ou passam em seus relacionamentos, averiguando a partir do mesmo se estas encontravam-se ou 
encontram-se em um relacionamento abusivo. O questionário constituísse de perguntas fechadas predeterminadas. Quanto aos riscos inerentes 
a pesquisa realizada com seres humanos há um risco médio na mesma haja visto que trata-se de um proposta de reflexão sobre a questões 
relacionadas as violência vivenciada de diferentes modos. Contudo será realizado a Termo de livre consentimento e participação, alem de 
encaminhamentos após a ações ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio para orientações quanto as possíveis violências. Desta forma 
trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa de cunho exploratório, onde será possível o cruzamento de dados para melhor averiguação 
dos resultados. O referido trabalho apresentará dados preliminares de 2 grupos focais já realizados.
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