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Resumo
Os objetivos da pesquisa foram analisar fi lmes comerciais/fi ccionais sobre Violência Contra a Mulher 
(VCM), buscando caracterizar encenações desse fenômeno. A seleção dos fi lmes foi sistemática e rea-
lizada em sites especializados no assunto (AdoroCinema, Cinepop etc.), cruzando termos como “vio-
lência” e “mulher” (N = 19). A análise pressupôs três passos: observação das películas; lançamento de 
dados observados em planilhas; relação de frequências simples de encenações sobre VCM com aspectos 
teóricos apontados pela literatura especializada (enfoque quanti-qualitativo). Os agressores eram estra-
nhos (n = 11, 39%), maridos (n = 9, 33%), namorados (n = 4, 14%) e outros (n = 4, 14%). Houve ence-
nações de violência psicológica (n = 19, 27%), física (n = 18, 25%), sexual (n = 16, 22%), moral (n = 12, 
16%) e patrimonial (n = 7, 10%). As representações fílmicas focaram indícios gerais de traumatização 
psíquica nas personagens (n = 17, 37%). Os fi lmes estudados são ilustrativos da realidade das mulheres 
em contextos de violência; enquanto tais, podem ser convertidos em ferramenta didática ampliadora de 
debates e refl exões sobre questões de gênero e sobre promoção de saúde em contexto de VCM.

Palavras-chave: Psicologia clínica, violência de gênero, fi lmes, violência intrafamiliar.

Cinema and Violence against Women: 
Contribution to the Formation of Clinical Psychologist

Abstract
The research objectives were analyze business / fi ctional fi lms about Violence Against Woman (VAW). 
The selection of fi lms was systematic and carried out in specialized sites on the subject (AdoroCinema, 
Cinepop etc.), across terms like “violence” and “woman” (N = 19). The analysis assumed three steps: 
observation of motion pictures; data entry observed in spreadsheets; simple frequency ratio concerning 
VAW scenarios with theoretical aspects pointed out by the literature (quantitative and qualitative 
approach). The aggressor were strangers (n = 11, 39%), husbands (n = 9, 33%), boyfriends (n = 4, 14%) 
and others (n = 4, 14%). There were performances of the following types of violence: psychological (n 
= 19, 27%), physical (n = 18, 25%), sexual (n = 16, 22%), moral (n = 12, 16%) and patrimonial (n = 7, 
10%). The fi lmic representations showed general signs of psychological traumatization in characters (n 
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= 17, 37%). The studied fi lms are illustrative of the reality of women in situations of violence; as such 
can be converted to amplifying teaching tool for discussion and refl ection on gender issues and on health 
promotion in the context of VAW.

Keywords: Clinical psychology, gender violence, fi lms, intrafamily violence.

El Cine y la Violencia Contra las Mujeres: 
Contribución a la Formación de Psicólogo Clínico

Resumen
Los objetivos de la investigación fueron analizar las películas de fi cción sobre Violencia Contra las Mu-
jeres (VCM), buscando caracterizar escenarios de este fenómeno. La selección de las películas era sis-
temática y lleva a cabo en los sitios especializados en la materia, a través de términos como “violência” 
y “mujer” (N = 19). El análisis supone tres etapas: la observación de las películas; la entrada de datos 
observados en las hojas de cálculo; relación de frecuencias simples de las representaciones del VCM con 
aspectos teóricos señalados por la literatura (enfoque cuantitativo y cualitativo). Los atacantes eran des-
conocidos (39%), esposos (33%), novios (14%) y otros (14%). Había un escenario psicológico (27%), 
física (25%), el sexo (22%), la moral (16%) y el resto (10%). Las representaciones fílmicas mostraron 
signos generales de traumas psicológicos en caracteres (37%). Las películas estudiadas son ilustrativos 
de la realidad de las mujeres en situación de violencia; como tal, se puede convertir en la amplifi cación 
de herramienta de enseñanza para el debate y la refl exión sobre temas de género y en la promoción de 
la salud en el contexto de VCM. 

Palabras clave: Psicología clínica, violencia de género, películas, violencia intrafamiliar.

O cinema, também conhecido como a Séti-
ma Arte, é um dos grandes adventos do século 
XIX, criado pelos irmãos Lumière (Bernardet, 
2006). No decorrer de sua História, sua lingua-
gem deixou de somente mostrar fatos para contar 
estórias e, ao fazê-lo, tornou-se altamente sofi s-
ticada, porque calcada em elementos semióticos, 
narrativos, intertextuais e ideológicos (Edgard-
-Hunt, Marland, & Rawle, 2013).

O surgimento da Psicologia Clínica, por 
sua vez, é contemporâneo ao do Cinema; tem 
suas raízes no modelo médico, no qual cabe 
ao profi ssional observar e compreender para 
posteriormente intervir, isto é, remediar, tra-
tar, curar. Nesse momento inicial, tratava-se de 
uma prática higienista, estando, por um longo 
espaço de tempo, distante das questões sociais 
(Moreira, Romagnoli, & Neves, 2007), ques-
tões essas que se confi guram como problemas 
que atingem a sociedade de forma geral. Assim 
como a fome, a pobreza, a supressão dos direi-
tos humanos, a violência, e de modo especial, a 
violência contra a mulher (VCM), objeto deste 

estudo, passou a ser tratada em fi lmes comer-
ciais/fi ccionais.

Na formação do psicoterapeuta – um des-
dobramento profi ssional possível da Psicologia 
Clínica – existem três referências básicas para 
o desenvolvimento de um bom profi ssional, que 
são: a leitura sobre a teoria e a técnica que irá 
orientar sua prática, a análise pessoal e a super-
visão, onde é possível aprimorar aspectos técni-
cos das intervenções e aprofundar na discussão 
clínica dos casos atendidos (Portella, Cortez, & 
Carpigiani, 2011).

Nesse contexto, a Sétima Arte pode vir a 
contribuir como ferramenta na formação de psi-
cólogos clínicos. Ela pode estar integrada ao 
conhecimento teórico, instigando discussões, 
ampliando refl exões e elaborações a respeito das 
experiências que o futuro psicólogo encontrará 
na sua profi ssão (Santeiro, 2013).

Tendo em vista o fenômeno da VCM, o 
Cinema pode servir de instrumento ilustrativo, 
para o psicólogo em formação, sobre a realida-
de que ele poderá encontrar na atividade clínica. 
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Uma vez que mediada e dialogada, a linguagem 
dos fi lmes

. . . seria capaz de desenvolver habilidades 
clínicas, pois funcionaria como o outro com 
o qual o psicólogo trabalhará. Um outro que 
chega e vem marcado por histórias, as quais 
foram escritas e percebidas a partir das rea-
lidades internas e externas, subjetivas e ob-
jetivas. (Santeiro, 2013, p. 195) 
Nessa direção, a linguagem fílmica refl ete 

práticas e signifi cados sociais, ao mesmo tempo 
em que os constrói.

Violência Contra a Mulher
O fenômeno da VCM tem ganhado espaço 

na mídia, incluindo-se o Cinema, com cada vez 
mais frequência (Pinheiro, 2012; Strasburger, 
Wilson, & Jordan, 2011). Trata-se de temática 
relevante para se trabalhar em processos 
formativos de psicólogos clínicos, tendo em 
vista sua repercussão e impacto social, cultural 
e histórico.

Na atualidade, a VCM tem sido entendida 
como tópico de saúde pública, multifacetado e 
multicausal. Por essa natureza, ela tem demanda-
do a criação de leis, de programas e de políticas 
públicas específi cas (por exemplo, Decreto-lei 
N.°11.340, 2006) e a consolidação das Delega-
cias Especializadas de Atendimento à Mulher 
(DEAM) e das Casas-Abrigo – moradia protegi-
da destinada às mulheres em risco.

Cabe observar que, em contextos nas quais 
a VCM se presencia, o psicoterapeuta e o psi-
cólogo clínico podem ser elementos importantes 
no processo de ruptura e de enfrentamento do 
ciclo da violência (Conselho Federal de Psico-
logia, 2011). Esses profi ssionais podem ofertar 
uma escuta especializada e sigilosa, possibilitan-
do, assim, que a mulher em situação de violência 
possa compartilhar as experiências vividas que 
lhe causaram dor. E através dessa escuta possi-
bilitam que elas resgatem a sua condição de su-
jeito, sua autoestima, suas vontades que fi caram 
suspensas durante o período em que sofreram 
violência (Pimentel, 2011).

‘Violência contra a mulher’ trata-se de ter-
mo que deveria ser usado no plural, já que con-
grega múltiplas expressões e formas de violên-

cias, como agressões físicas, sexuais, verbais, 
(intra)familiares, domésticas, tráfi cos, dentre ou-
tras possibilidades. Ela é perpetrada pelos mais 
diversos sujeitos e contextos (conhecidos, (ex)
parceiros estranhos, instituições públicas e pri-
vadas, Estado). De acordo com o artigo 5º da lei 
11.340 (2006), trata-se de “. . . qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial”.

A VCM não se resume ao uso da força 
física, mas a qualquer ameaça de usá-la. Ela está 
ligada ao poder que um exerce sobre o outro para 
que esse outro possa realizar suas vontades, seja 
através do medo ou da força. Ela não se dirige a 
apenas determinados grupos sociais de mulheres, 
mas “. . . se confi gura como umas das formas 
mais agressivas do patriarcado (expressa no 
machismo) que é apoiada e consentida . . . pelos 
aparelhos ideológicos que reproduzem a lógica 
patriarcal predominante” (Mesquita, 2010, p. 8).

A lei 11.340, em seu artigo 7º, classifi ca cin-
co tipos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher (Decreto-lei N.°11.340, 2006): 

1. A física, entendida como qualquer conduta 
que prejudique a integridade física e a saú-
de; 

2. A psicológica que compreende qualquer 
conduta que cause algum problema emocio-
nal, diminuição da autoestima, prejudique o 
desenvolvimento, limite o direito de ir e vir 
entre outros; 

3. A patrimonial, defi nida como qualquer 
comportamento que confi gure em retenção, 
subtração ou posse de qualquer objeto ou 
bens que a pessoa venha a possuir; 

4. A sexual que se caracteriza por qualquer 
conduta que venha a obrigar a pessoa a pre-
senciar ou manter alguma relação sexual 
sem a sua vontade ou de algum modo a im-
peça de poder exercitar a sua liberdade em 
relação a sua sexualidade; e, por fi m, 

5. A moral, caracterizada por qualquer com-
portamento que confi gure em calúnia, injú-
ria ou difamação.
O enfrentamento da VCM não pode estar 

restrito ao seu combate. Todavia, deve compre-
ender as dimensões da prevenção, da assistência 
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e da garantia de direitos às mulheres (Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres, 2011). O trabalho do psicólogo 
clínico pode operar em todas essas dimensões 
(Hanada, D’Oliveira, & Schraiber, 2011). Nes-
se contexto, os serviços que visam o cuidado às 
mulheres devem ser dirigidos, fundamentalmen-
te, de modo mais amplo e integralizado, envol-
vendo outros profi ssionais da saúde mental e das 
ciências humanas e sociais aplicadas. Isso requer 
do Estado e dos profi ssionais, psicólogos ou não, 
um enfoque intersetorial e multidimensional, ca-
paz de provocar mudanças culturais, educativas 
e sociais (Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, 2011).

De acordo com Waiselfi sz (2015), 85,9 mil 
meninas e mulheres em situação de violência co-
metida por familiar ou pessoa com vínculo ínti-
mo de afeto foram atendidas pelo Sistema Úni-
co de Saúde, no Brasil, apenas no ano de 2014. 
Diante desses dados, reafi rma-se a importância 
de estudos que deem visibilidade ao fenômeno 
da VCM. Além dessas questões, mulheres em si-
tuação de violência possivelmente estarão dentre 
pacientes que o psicólogo encontrará na prática 
clínica.

Considerações sobre Violência e VCM 
na Ótica Psicanalítica

Apoiando-se na teoria psicanalítica, pode-se 
dizer que o termo violência é aplicado em tão 
variados contextos que isso torna a sua compre-
ensão problemática. O ser humano é tentado a 
todo o momento a satisfazer a necessidade que 
é posta por pulsões agressivas: satisfazê-las a 
custo de seu próximo, explorando seu trabalho, 
tomando suas posses sem o seu consentimento, 
utilizando-o sexualmente sem sua permissão, 
causando-lhe sofrimento, agredindo-lhe, trazen-
do dor, torturando, matando (Vieira, 2013). 

A violência confi gura-se em um ataque ao 
sujeito violentado e costuma trazer como conse-
quência efeitos desastrosos à sua subjetividade 
(Fiorini, 2008). Cabe, assim, falar do conceito 
de trauma psíquico para elucidar o fenômeno 
da VCM. Freud (1920/1996) descreve o trauma 
como uma dor que não pode ser representada 
psiquicamente e essa falta de representação traz 

um grande impacto no processo de subjetivação 
da pessoa. Uma experiência vai ser tomada como 
traumática quando a angústia e a dor atingem um 
ponto insuportável, que vão proporcionar ao su-
jeito uma sensação de quebra do eu.

Sob o efeito do trauma aparece o me-
canismo de compulsão à repetição, no qual o 
acontecimento perturbador, afl itivo, retorna de 
forma repetitiva, porém de modo elaborado pelo 
psiquismo. Esse aparato se confi gura na ação 
de certos sujeitos em repetir acontecimentos 
passados, situações afl itivas durante suas vidas, 
sem reconhecer sua própria participação em 
ocasionar tais incidentes ou em relacionar as 
situações atuais com experiências passadas 
(Paim, 2010).

No mecanismo de compulsão à repetição a 
pessoa é obrigada a repetir o material reprimi-
do como se fosse uma experiência nova, em vez 
de recordá-lo como algo pertencente ao passado 
(Freud, 1920/1996). O que se repete são, em sua 
maioria, experiências infantis que trouxeram so-
frimento, principalmente aquelas relacionadas a 
perdas inerentes à vida. Essas experiências “re-
tornam” subentendidas de várias maneiras (Bar-
bosa, 2010), como se o sujeito permanecesse em 
estado de “busca” de elaboração do que não pu-
dera ser compreendido emocionalmente, quando 
da experiência da situação traumática propria-
mente dita.

Os traumas vividos na infância vão encon-
trar lugar na vida adulta para se manifestar; pes-
soas que passaram por situações de maus tratos 
no passado podem revivê-las no presente sem ter 
consciência dessa repetição (Lima & Werlang, 
2011). Por essa via, acredita-se que mulheres 
que possuem casos de violência em suas histó-
rias, ou na de sua família, podem vir a reviver 
inconscientemente esses episódios, quando adul-
tas. Nessas situações, a mulher reedita experiên-
cias infantis, pelo caminho de difi culdades já 
conhecidas, repetindo a problemática.

Considerando esse apanhado introdutório, 
nesse estudo objetivou-se realizar levantamento 
de fi lmes comerciais que tratem do tema VCM, 
assim como verifi car a existência de relação en-
tre os casos de VCM retratados com aspectos en-
focados pela literatura especializada.
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Método

A pesquisa de títulos foi realizada em sites 
especializados em Cinema, considerando os re-
sultados ranqueados em primeiro lugar dispos-
tos pela ferramenta Google: AdoroCinema, Cine 
Pop, Omelete, e-pipoca, Cinema 10 e Netfl ix. 
Em cada um dos sites citados, a busca de fi lmes 
considerou os seguintes vocábulos: “violência”, 
“abuso”, “menina”, “mãe” e “mulher”.

Os seguintes critérios foram adotados para a 
inclusão dos títulos na amostra: (a) ano das pro-
duções entre 2005 e 2014; e (b) idioma ou legen-
dagem em português; (c) disponibilidade para 
assistência em DVD, em videolocadoras ou nos 
sites em que as buscas foram realizadas; e (d) a 
encenação de VCM, por meio de imagens e/ou 
de diálogos, como tema central (representações 
encenadas por protagonistas, ou cuja extensão 
de cenas era longa em relação ao tempo total da 
obra, isto é, não eram esporádicas) ou secundário 
(representações encenadas por coadjuvantes, ou 
cuja extensão de cenas era breve em relação ao 
tempo total da obra, ou seja, eram esporádicas).

A primeira busca de fi lmes resultou em 20 
títulos, dos quais um não atendeu aos critérios 
preestabelecidos e foi excluído da amostra, por 
ser um documentário: Canto de cicatriz. Apa-
rentemente os mecanismos de busca fílmicos o 
incluíram por ele também versar sobre a VCM. 
Dentre os 19 fi lmes selecionados, dois foram es-
colhidos aleatoriamente para realização de estu-
dos piloto (Um lugar para recomeçar e Desejo 
de liberdade).

Com base nos estudos piloto e nos pontos 
centrais sobre VCM apontados na literatura es-
pecializada, uma fi cha para registro de obser-
vações foi desenvolvida. Para preenchimento 
desta, os fi lmes foram assistidos plano a plano, 
com especial atenção às seguintes questões, que 
foram observadas de modo sistemático em cada 
um deles: (a) Qual o gênero (drama, comédia, 
terror, suspense etc.) e a nacionalidade do fi l-
me?; (b) Situações de VCM são retratadas de 
modo central ou secundário, nos argumentos dos 
fi lmes?; (c) Quais os contextos em que ocorrem 
VCM (institucionais [familiar, escolar, religio-
sos etc.] e não institucionais [ruas, praças, par-

ques etc.])?; (d) Qual o perfi l das mulheres em 
situação de violência e dos agressores (idade, 
grau de proximidade, possuía ou não trabalho, 
possuía fi lhos, estado civil)?; (e) Qual(is) tipo(s) 
de VCM (sexual, física, psicológica, patrimonial 
e moral) é(são) retratada(os)?; (f) Quais as impli-
cações que o ato de violência ocasionava para a 
mulher? Considerando que entre as implicações 
retratadas pode-se ter a traumatização psíquica, a 
vítima apresentava algum sintoma dela? Se sim, 
qual(is)? O(s) sintoma(s) era(m) apresentado(s) 
anteriormente e/ou posteriormente ao ato de vio-
lência?; (g) A personagem vitimizada se lançava 
em situações repetitivas de violência (compulsão 
à repetição)?

Após o lançamento dos dados observados 
nas fi chas, o tratamento deles considerou as 
frequências brutas e relativas de ocorrência de 
encenações e de demais características fílmi-
cas pertinentes aos objetivos do estudo (análise 
quantitativa). Após esses cálculos, procurou-se 
relacionar esses resultados com aspectos enfo-
cados pela literatura especializada sobre VCM, 
com ênfase naquela orientada psicanaliticamen-
te, nos casos em que isso foi viável (análise qua-
litativa).

Resultados e Discussão

Com relação à categoria gênero das pelícu-
las, algumas delas apresentavam gêneros sobre-
postos e cada um deles foi considerado de modo 
independente (N = 24). Essa categorização foi 
estabelecida a partir das informações colhidas 
nos sites especializados no assunto (AdoroCine-
ma, Cinepop etc.) e contemplou: drama (n = 17; 
71%), suspense (n = 4; 17%), ação, cinebiografi a 
e policial (n = 1; 4% cada).

A constância do gênero dramático apresen-
ta relação com a temática abordada, levando em 
conta que os aspectos emocionais das mulheres 
que sofrem violência, assim como das pessoas 
que direta ou indiretamente estão envolvidas, 
podem ser entendidos ou considerados como, 
de fato, dramáticos, na acepção do que há de 
comovente nas encenações. O fi lme Millenium: 
Os homens que não amavam as mulheres (Fin-
cher, 2011), é exemplifi cador dessa questão, já 
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que a VCM foi trabalhada de maneira tão en-
fática que gera no espectador sentimentos de 
compaixão, tristeza e asco, requerendo dele 
condições emocionais para lidar com as infor-
mações que eram encenadas, algo semelhante 
ao relatado por Santeiro e Rossato (2013), quan-
do estudaram representações de abusos sexuais 
infantis e adolescentes em fi lmes comerciais.

Sobre a nacionalidade das produções, 9 
(49%) eram estadunidenses, 3 (16%) brasileiras, 
2 (10%) coproduções multinacionais, 1 britâni-
ca, 1 espanhola, 1 francesa, 1 grega e 1 egípcia 
(5% cada). Por se tratar de um fenômeno univer-
sal, que abarca variadas culturas, independente-
mente do nível de desenvolvimento econômico, 
a VCM tem sido retratada nos fi lmes de diversos 
países (Leal, 2010; Santos & Vieira, 2011).

Título Diretor, ano de produção Gênero País

Antônia Tata Amaral, 2006 Drama Brasil

Cairo 678* Mohamed Diab, 2010 Drama Egito

Cidade do silêncio* Gregory Nava, 2006 Suspense / Drama / Policial EUA

Desejo de liberdade* Jag Mundhra, 2006 Drama Reino Unido/Índia

Elisa K.* Judith Colell, 2010 Drama Espanha

Lado a lado com um assas-
sino* Danny Lerner, 2009 Ação / Drama EUA/Israel/França

Lovelace Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 
2013 Cinebiografi a / Drama EUA

Millenium: Os homens que 
não amavam as mulheres David Fincher, 2011 Drama / Suspense EUA

Miss Violence* Alexander Avranas, 2013 Drama Grécia

Mulheres do Brasil Malu de Martino, 2006 Drama Brasil

Preciosa: Uma história de 
esperança* Lee Daniels, 2009 Drama EUA

Prenda-me* Jean-Paul Lilienfeld, 2012 Suspense França

Sob o domínio do medo Rod Lurie, 2011 Suspense EUA

Sonhos roubados Sandra Werneck, 2009 Drama Brasil

Tabu Alan Ball, 2007 Drama EUA

Terra fria* Niki Caro, 2005 Drama EUA

Tiranossauro* Paddy Considine, 2011 Drama Reino Unido

Um lugar para recomeçar Lasse Hallström, 2005 Drama EUA/Alemanha

Um porto seguro* Lasse Hallström, 2013 Romance / Drama EUA

Figura 1. Relação de títulos em português brasileiro, direção, ano, gênero e nacionalidade da produção.
Nota. Asteriscos após o título indicam obras que apresentam a VCM como tema central de seus enredos.

A VCM foi enfocada como tema central 
em 11 (58%) longas e como secundário em oito 
(42%). Em Prenda-me (Lilienfeld, 2012) ela foi 
apresentada como tema central; nele há repre-
sentações dos diversos tipos de violência (física, 

sexual, psicológica, patrimonial e moral), assim 
como foram mostradas implicações dos atos de 
violência para a vítima. Entre essas implicações, 
é vista de forma clara a traumatização psíquica 
pela qual Gaston (vítima) passa devido à vio-



Cinema e Violência Contra a Mulher: Contribuições à Formação do Psicólogo Clínico.  407

lência que sofre, e também o ciclo de repetitivas 
situações de violência em que essa personagem 
se lança (compulsão à repetição). Um lugar para 
recomeçar (Hallström, 2005) é um exemplo que 
trata da VCM de forma secundária, em meio ao 
tema de recomeço e confl itos familiares vividos 
pelos protagonistas.

Quando se investigou os contextos em que a 
VCM ocorria, verifi caram-se, na amostra estuda-
da, 26 episódios de violência2 que se efetivaram 
em quatro contextos: no âmbito familiar (n = 15; 
58%), no público [ruas, parques, praças etc.] (n = 
6; 23%), no laboral (n = 4; 15%) e no escolar (n 
= 1; 4%). Como demonstrado pelos dados fílmi-
cos, a VCM atinge várias conjunções e abarca a 
maioria dos contextos em que as mulheres estão 
inseridas. Essa modalidade de violência é uma 
das mais vigorosas expressões do patriarcado, 
sendo apoiada e cometida cotidianamente pela 
mídia, pela escola, pelas instituições religiosas, 
pela família e pelos diversos aparelhos ideoló-
gicos3 existentes que reproduzem essa lógica 
(Mesquita, 2010).

O contexto familiar/residencial foi o que 
mais apareceu nas cenas de violência nas pelícu-
las, representando 58% da amostra, dado seme-
lhante aos observados em pesquisas não fílmicas 
realizadas por Mesquita (2010) e Madureira et 
al. (2014), que relatam a maioria dos episódios 
de violência ocorrerem no contexto familiar, 
sendo esse ambiente mais privado e aonde os 
agressores se localizam mais frequentemente 
(cônjuges, pais, mães e outros.), em especial os 
cônjuges. Assim, percebe-se uma face perversa 
do ambiente familiar, que historicamente é cons-
tituído como um local acolhedor e de segurança, 
e que, porém pode se converter em espaço de 
confl ito e de violência (Mesquita, 2010).

2 O N infl acionou porque alguns fi lmes retratavam 
mais de um episódio. Esse fenômeno relativo ao 
infl acionar da amostra se repetirá doravante, em 
outras análises.

3 Aparelhos ideológicos são as diversas instituições 
responsáveis por estabelecer o controle da 
sociedade, como a igreja, a educação, a política, 
a justiça entre outros; a ação promovida através 
desses aparelhos explica a presença da VCM em 
vários contextos, pois os mesmos permeiam a 
sociedade como um todo.

Quando se analisou a faixa etária das mu-
lheres em situação de violência, percebeu-se em 
25 encenações que eram adultas (n = 16; 64%), 
adolescentes (n = 8; 32%) e crianças (n = 1; 4%). 
Esses dados novamente se assemelham aos ob-
servados na pesquisa de Mesquita (2010) e tam-
bém aos encontrados por Labronici, Ferraz, Tri-
gueiro e Fegadoli (2010) e por Madureira et al. 
(2014), que indicaram maior incidência da VCM 
na fase adulta.

No fi lme Miss Violence (Avranas, 2013), 
observou-se a ocorrência da VCM na infância, 
nele a criança sofre agressões juntamente com a 
mãe e as irmãs adolescentes. Pode-se reafi rmar 
que o conceito de VCM é amplo e abarca todas 
as fases do ciclo vital da mulher, tal como con-
templado na Política Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres (Política Nacio-
nal de Enfrentamento à Violência contra as Mu-
lheres, 2011). Também se acredita ser oportuno 
salientar que é recente o movimento histórico 
de considerar que a violência contra crianças 
não é algo “natural” e simplesmente permitido 
como decorrência de questões de “educação dos 
fi lhos”, em diversas culturas (no caso de Miss 
Violence, a produção é grega).

Na amostra, 25 encenações apresentaram o 
estado civil das mulheres em contexto de violên-
cia como: casadas (n = 11, 44%), solteiras (n = 9, 
36%) e amasiadas (n = 5, 20%). A literatura re-
vela que a maior parte das mulheres é violentada 
pelos seus (ex) companheiros. Esse tipo de ob-
servação evidencia os riscos psíquicos e físicos 
que essas mulheres correm, pois em grande parte 
dos casos elas são expostas à violência dentro do 
lar e o agressor é uma pessoa do seu convívio, 
com a qual possui um envolvimento emocional 
(Griebler & Borges, 2013; Labronici et al., 2010; 
Lima & Silva, 2012; Waiselfi sz, 2015).

Ao analisar a faixa etária dos agressores, 
percebeu-se em 24 representações que eram 
adultos (n = 22, 92%) e adolescentes (n = 2, 8%). 
Os dados a respeito da faixa etária corroboram 
os das referências pesquisadas, que apontam a 
maioria dos agressores pertencentes à fase adul-
ta (Griebler & Borges, 2013; Madureira et al., 
2014; Silva, Gomes, Acosta, Barlem, & Fon-
seca, 2013). Nas 24 encenações, o estado civil 
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dos agressores apresentou-se como: casado (n = 
13, 54%), solteiro (n = 5, 21%) e amasiado (n 
= 6, 25%), de modo semelhante aos resultados 
relatados por Madureira et al. (2014), obtidos em 
contexto não fílmico.

No que tange a relação com o agressor, os 
seguintes dados foram verifi cados: ausência 
de vínculo afetivo (n = 10, 37%), esposa (n = 
7, 26%), namorada, ex-namorada e fi lha (n = 3, 
11% cada), e sobrinha (n = 1, 4%). Relacionando 
esses dados com os obtidos nos estudos de Lima 
e Silva (2012), Mesquita (2010) e Silva et al. 
(2013), é possível dizer que há correspondência 
no que diz respeito à maioria das mulheres em si-
tuação de violência serem (ex)esposas e (ex)na-
moradas. Contudo, o dado ressaltado nos fi lmes, 
de que 37% dos casos de violência são perpe-
trados por agressores que não possuem nenhum 
vínculo afetivo com a vítima, contradiz aqueles 
demonstrados em outras pesquisas estudadas 
(não fílmicas), sendo o estudo de Madureira et 
al. (2014) um exemplar que retrata essa contra-
dição. Tem-se, como exemplo de fi lme onde a 
violência foi cometida por agressores que não 
possuem nenhum vínculo de afeto com a vítima, 
Cairo 678 (Diab, 2010), uma produção egípcia 
que trata das agressões sofridas por mulheres em 
diversos ambientes públicos, por pessoas desco-
nhecidas, problematizando a difi culdade da mu-
lher em denunciar e admitir que está em situação 
de violência, no Egito (país da produção).

Quanto aos tipos de violência cometidos 
contra a mulher, verifi cou-se 72 episódios no to-
tal, subdivididos nas seguintes categorias: psico-
lógica (n = 19, 26%), física (n = 18, 25%), sexual 
(n = 16, 22%), moral (n = 12, 17%) e patrimonial 
(n = 7, 10%). Apesar dos tipos terem sido sepa-
rados para fi ns de análise, nos títulos analisados 
eles se apresentaram sempre combinados entre 
si. Em alguns ocorreu de aparecer todos os tipos 
de violência, como é o caso de Preciosa: Uma 
história de esperança (Daniels, 2009). Nele a 
protagonista, uma jovem de 16 anos, sofre desde 
violência sexual por parte do pai, até psicológi-
ca, moral, física e patrimonial por parte da mãe.

Estudos como os de Griebler e Borges 
(2013), de Labronici et al. (2010), de Lima e Sil-
va (2012) e de Madureira et al. (2014), apontam, 

assim como observado nas películas, para uma 
maior incidência da violência psicológica e físi-
ca, embora não raro acompanhadas dos demais 
tipos. Observa-se que a psicodinâmica familiar 
do fi lme de Daniels (2009) foi objeto de estudo 
de Santeiro, Rossato, Juiz e Gobbetti (2014).

Ponderando sobre o forte impacto causado 
pela violência na vida das mulheres, a supera-
ção desse estado envolve diferentes segmentos 
sociais, exigindo diversos olhares e modalidades 
de intervenção, entre elas a do psicólogo clínico 
(Conselho Federal de Psicologia, 2011). Refe-
rindo-se ao atendimento psicológico a mulhe-
res em situação de violência, é necessário dizer 
que o psicólogo necessita ter um embasamento 
teórico-clínico, e também social. Como o aten-
dimento a esse segmento normalmente não ocor-
re em settings clínicos tradicionais, tem-se que 
considerar o conceito de clínica ampliada, que 
proporciona a expansão das diversas formas de 
atuação do psicólogo clínico, adaptando a práti-
ca clínica aos diversos espaços em que ela se faz 
necessária (Monteiro, 2012). O psicólogo pode, 
assim, ampliar o alcance do trabalho clínico às 
mulheres em situação de violência, pois esse 
tipo de modelo considera parceria com outros 
setores, como a Justiça, a segurança pública e a 
assistência social.

Em alusão às implicações que o ato de vio-
lência pode ocasionar para a mulher, observa-
ram-se 46 encenações classifi cadas da seguinte 
forma: traumatização psíquica (n = 17, 37%), 
afastamento da família/amigos e baixa autoesti-
ma (n = 7, 15% cada), saída/abandono do lar (n = 
6, 13%), perda do emprego (n = 3, 7%), gravidez 
e morte (n = 2, 4% cada) e fi m do relacionamen-
to e suicídio (n = 1, 2% cada). A repercussão e as 
implicações da violência podem ser sentidas nas 
saúdes física e mental, e no campo social onde 
a mulher está inserida, de modo indissociado 
(Madureira et al., 2014; Paiva, Santos, & Santos, 
2014). Aqui elas são tratadas em separado tão-
-somente por razões didáticas.

Como exemplo de uma implicação física do 
ato de violência pode-se destacar Preciosa: Uma 
história de esperança (Daniels, 2009), no qual 
a protagonista tem duas gestações indesejadas 
e contrai o vírus do HIV, como consequências 
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das violências sofridas. Prenda-me (Lilienfeld, 
2012) exemplifi ca implicações no âmbito da 
saúde mental da mulher; nele a protagonista, 
após ser agredida, desenvolve síndrome do pâ-
nico, que a impossibilita de levar uma vida ha-
bitual. Em Terra fria (Caro, 2005) observa-se 
um modelo de violência que causa implicações 
no âmbito social da vida da mulher, que seria a 
perda do emprego e o afastamento da família e 
dos amigos.

Para compreender o que se passa física e 
emocionalmente com as mulheres que sofrem 
violência, é necessário voltar o olhar para o su-
jeito, para o ser humano que teve toda sua vida 
atingida por meio da violência (Paiva et al., 
2014). Esse olhar especializado pode ser pres-
tado pelo psicólogo clínico, que neste contexto 
pode integrar o processo de enfrentamento do 
ciclo de violência, buscando preveni-lo, tratá-lo 
e promover saúde.

Pensando especifi camente na traumatização 
psíquica, verifi cou-se que em 17 (85%) obras as 
mulheres em situação de violência apresentaram 
algum sintoma ou um conjunto deles, posterior-
mente ao ato de violência propriamente dito. É 
válido considerar que a traumatização psíquica 
duela com as tentativas de elaboração e inscrição 
psíquica, quando a dor e a angústia atingem um 
limiar considerado intolerável é que vai surgir na 
pessoa a sensação de quebra do eu, acompanhada 
de vários outros sintomas (Freud, 1920/1996). O 
ato de violência representa, assim, um marco: é 
por meio dele que indícios de traumatização po-
dem ser observados na vida concreta e psíquica 
das mulheres vitimizadas.

Ao analisar os sintomas apresentados pelas 
personagens violentadas, 37 encenações deles 
foram encontradas. Eles foram classifi cados em: 
estresse pós-traumático (n = 15, 41%), ansiedade 
(n = 7, 20%), depressão, delírios e alucinações 
(n = 5, 13% cada um). Como dito anteriormen-
te, Freud (1920/1996) descreveu o trauma como 
uma dor que não pode ser representada psiquica-
mente e essa falta de representação traz um gran-
de impacto no processo de subjetivação humana.

O trauma retrata uma dor que é irrepresen-
tável e não é admirável que tamanha dor cau-
sasse o desenvolvimento de confl itos e sintomas 

psicológicos como os encontrados nas persona-
gens das produções estudadas. Assim, nelas os 
sintomas não apareceram isoladamente um do 
outro e a mulher que se encontrava em situação 
de violência apresentava mais de um dos sinto-
mas levantados, como pode ser visualizado em 
fi lmes como: Preciosa: Uma história de espe-
rança (Daniels, 2009), Prenda-me (Lilienfeld, 
2012), Elisa K. (Colell, 2010) e Desejo de liber-
dade (Mundhra, 2006).

No que diz respeito à compulsão à repeti-
ção, em 11 (58%) obras as personagens em si-
tuação de violência se colocaram em condições 
repetitivas de violência, em contraposição às 8 
(42%) restantes. Cabe lembrar que o mecanismo 
de compulsão à repetição surge a partir do efeito 
do trauma, numa complexa dinâmica psíquica, 
onde os acontecimentos afl itivos e perturbado-
res “retornam”, confi gurando a ação de certos 
sujeitos em repetir fatos penosos durante suas 
vidas, sem reconhecer sua própria participação 
em ocasionar tais incidentes, ou em relacionar os 
mesmos com situações passadas (Paim, 2010).

Uma questão específi ca da compulsão à 
repetição é o fato de se reiterar, de diferen-
tes modos, o fato angustiante em questão, po-
rém isso ocorre sem nenhuma consciência de 
se estar repetindo um conteúdo similar (Freud, 
1920/1996). Prenda-me (Lilienfeld, 2012) ilus-
tra o protótipo de relação onde aparece o meca-
nismo de compulsão à repetição. Gaston – a pro-
tagonista – narra a sua história, na qual aparece 
histórico de violência na família. O pai agredia a 
mãe e ela presenciava esses confl itos, no passado 
infantil. Nas relações atuais Gaston revive essas 
situações de violência intrafamiliar. Ela trilha, 
assim, caminhos semelhantes de difi culdades so-
fridas pela mãe, tal como sugere Barbosa (2010).

É percebido, assim, que as mulheres dos 
fi lmes analisados se lançam em situações 
repetitivas de violência também porque apresen-
tam um histórico de violência anterior. A partir 
deste, elas parecem tender a repetir inconscien-
temente percursos que lhes são de algum modo 
“familiares”, algo como se indagassem a si mes-
mas: “minha mãe era assim, maltratada pelo meu 
pai, então assim serei nas minhas relações com 
homens”. Isto é, a composição da família interna 
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delas estaria permeada pela violência como uma 
linguagem possível.

Os fi lmes nos quais as mulheres não apre-
sentavam o mecanismo de compulsão à repeti-
ção eram os mesmos em que o tema da violência 
era enfocado de maneira periférica, como por 
exemplo: Um lugar para recomeçar (Hallström, 
2005), Antônia (Amaral, 2006) e Sob o domínio 
do medo (Lurie, 2011). Desse modo, essa carac-
terística leva à constatação de que, por não ser o 
tema principal dos fi lmes e, portanto, por não ha-
ver diversidade e profundidade de encenações, 
não foi possível observar esse tipo de aspecto 
nas histórias das respectivas personagens.

Considerações Finais

Os fi lmes estudados trazem encenações de 
temáticas e características dos envolvidos em 
situações de VCM, semelhantes às enfocadas 
na literatura especializada, no que se referem 
a contextos, perfi s das mulheres em situação 
de violência e a ocorrência de traumatização 
psíquica. Eles permitem, assim, realizar aproxi-
mações entre as realidades fílmicas e factuais.

Essa aproximação dos fi lmes com a realida-
de não tem a pretensão de substituir o estudo das 
teorias e muito menos de realizar uma transposi-
ção exata de um tipo de experiência para a outra, 
mas sim de servir como mais uma ferramenta 
no processo de formação de psicólogos clínicos. 
Deste modo, com este trabalho procurou-se res-
saltar a linguagem dos fi lmes como disparador 
de discussões e provocador de conhecimentos 
que vão além dos possíveis de serem obtidos de 
modo racional, na academia.

A partir disso pode se considerar que os fi l-
mes que aqui enfocaram o tema da VCM podem 
ser instrumentos neste processo de formação, 
levando o estudante de Psicologia a se deparar 
com situações semelhantes às que serão encon-
tradas em ambientes de trabalho “reais”, assim 
como experimentar de nuances dos sentimentos 
que essas situações humanas podem provocar. É 
necessário que, neste contexto, o psicólogo clíni-
co possua disponibilidade emocional, caracteri-
zada pela capacidade de desenvolver e exercer a 
empatia, pois as mulheres que se encontram em 

situação de violência não podem fi car à mercê 
de outro tipo de violência, ao serem escutadas: 
a indiferença frente ao relato do seu sofrimento.

É responsabilidade dos profi ssionais que 
atuam nesta área ajudar a resgatar a autonomia 
das mulheres, muitas vezes perdida frente às 
experiências traumatizantes. Afi nal, cabe lembrar 
que o enfrentamento da VCM deve compreen-
der as dimensões da prevenção, da assistência 
e da garantia de direitos às mulheres (Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres, 2011). Em complemento à neces-
sária atenção que precisa ser dada à mulher em 
situação de violência, cabe ressaltar, ainda, que 
nos dias de hoje o agressor também deve estar 
no foco de atenção de trabalhos oferecidos pelo 
clínico e por outros profi ssionais que integram as 
situações de enfrentamento à VCM. O entendi-
mento da VCM como um fenômeno complexo, 
historicamente constituído e multicausal deve 
ser considerado com seriedade, mesmo quando 
se pretende estudar suas manifestações em obras 
fílmicas.

É sabido da existência de outros fi lmes que 
abordam a VCM e que a busca efetuada não os 
selecionou, conforme limites metodológicos do 
estudo. Contudo, a partir dos aqui considerados 
foi possível compreender vários de seus aspectos 
e acentuar aos interessados no assunto, algumas 
implicações para processos de formação de psi-
cólogos clínicos.

Outra limitação do estudo tem respaldo no 
enfoque dispensado ao tratamento de dados. As 
análises correspondentes visaram à compreen-
são do conjunto das obras, fazendo com que te-
mas altamente complexos pudessem ser apenas 
brevemente discutidos e fundamentados teorica-
mente. Esse tipo de restrição pode ser superado 
ao se eleger, em empreitas futuras, algum título 
como estudo de caso, tal como pode ser verifi ca-
do em contribuições como as de Pinheiro (2012) 
e de Santeiro et al. (2014).

O Cinema, enfi m, pode vir a ser usado 
como um instrumento ilustrativo da VCM para 
o psicólogo em formação, ao retratar situações 
correspondentes às que serão encontradas na re-
alidade de seu trabalho, ainda que por meio da 
linguagem artística. Ele pode servir para intro-



Cinema e Violência Contra a Mulher: Contribuições à Formação do Psicólogo Clínico.  411

dução ao estudo de temas polêmicos e de difícil 
abordagem, assim como para temas corriqueiros 
no processo de ensino-aprendizagem, tornando-
-se um recurso adicional no processo de forma-
ção de psicólogos clínicos (Santeiro, 2013). Nes-
sa direção, ele pode ser uma ferramenta didática 
profícua, fomentadora e ampliadora de debates a 
respeito das questões de gênero e de promoção 
de saúde no campo de estudos da VCM.
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