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ABORDAGEM PARA COMPREENSÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO: HISTÓRIA DE VIDA 
DE MULHERES QUE SOFREM MALTRATO. Daniela da Silva Vera, Márcia Vallandro Louzada 
Monteiro, Grazieli Franco Pereira, Marlene Neves Strey (orient.) (PUCRS). 

A pobreza não é o único cenário da violência de gênero, mas pode tornar-se um elemento a mais de crueldade. O 
baixo nível educacional torna os esforços, tanto de independência quanto de superação das dificuldades econômicas 
mais difíceis. A dificuldade de encontrar emprego está diretamente relacionada ao baixo nível educacional, mas, 
também, à escassez de equipamentos sociais que permitam às mães de família poder dedicar-se com mais afinco e 
em mais tempo a um trabalho. É necessário um olhar sobre a realidade de mulheres vítimas de maltrato. Para a 
realização deste estudo foram feitas entrevistas semi-estruturadas segundo um protocolo criado pela Universitat de 
Barcelona (Espanha), com a qual é realizado um trabalho em parceria. Foram analisados os relatos de oito mulheres 
que sofreram situação de maltrato físico e/ou psicológico a partir da análise de conteúdo qualitativa. As entrevistas 
mostraram que mesmo que não se leve em conta o maltrato, estas mulheres têm uma vida muito difícil, vivem em 
situação de pobreza, possuem baixo nível educacional, têm dificuldade de encontrar emprego, em muitos casos têm 
filhos de pais diferentes e apresentam dificuldade em encontrar apoios comunitários, institucionais e profissionais. 
Muitas estão junto a homens maltratadores porque, em algum momento do passado, pensavam que eles seriam o seu 
porto seguro ao fugirem de uma família de origem também maltratadora. Ou quando foram em busca de viver a 
própria vida, acabaram por perder o contato com pais, mães e parentes, com os quais não conseguem se comunicar 
por diferentes motivos. Enfim, sair de uma situação de maltrato pode parecer que é apenas uma questão de decisão 
individual, ou de se acreditar que se tem o direito, de que se consegue. Mas observa-se que, na maioria dos casos, os 
problemas envolvidos são de ordem muito maior, dificultando ainda mais a saída dessa situação. 
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