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Resumo:
Violência doméstica (VD) se refere a qualquer comportamento inserido num relacionamento íntimo
que cause prejuízos físicos, psicológicos ou sexuais para os envolvidos nessa relação. O autor da
violência pode ser o atual ou ex-companheiro, numa relação homo ou heterossexual. Para que
sejam elaboradas estratégias de intervenção adequadas, faz-se relevante a compreensão das
circunstâncias em que tais condutas emergem e dos motivos para a adoção desses
comportamentos. A partir de levantamento domiciliar realizado por amostragem probabilística em
dois bairros da cidade de Juiz de Fora/MG identificou-se amostra de 149 mulheres envolvidas em
episódios de violência física entre parceiros. Para compreender melhor esses comportamentos,
pretende-se realizar investigação longitudinal, acrescentado por uma pesquisa qualitativa diante
da complexidade e da necessidade observada posteriormente. Foi realizado, nos meses de março
e abril de 2014, um estudo piloto com mulheres residentes numa dessas localidades, tendo como
objetivos: treinar a equipe de pesquisadores de campo; testar a abordagem de pesquisa; verificar
a aplicabilidade do roteiro de entrevista semiestruturada elaborada para a etapa qualitativa. A
etapa longitudinal envolveu a reaplicação dos instrumentos utilizados na pesquisa anterior. Os
critérios de inclusão foram: ter participado do levantamento anterior e ter declarado envolvimento
com VD (exceto física). As participantes do piloto responderam novamente: questionário
sociodemográfico, AUDIT, CES-D, CTS2, e a CTSPC. Em seguida foi realizada uma entrevista
semiestruturada, gravada em áudio e transcrita. Essa entrevista abordou: histórico familiar de
violência, situação conjugal, descrição do contexto no qual a conduta violenta ocorre/ocorreu,
motivações para o comportamento violento, estratégias de enfrentamento adotadas, motivação
para o término do relacionamento caso tenha ocorrido. Das 21 mulheres selecionadas
aleatoriamente para participar do estudo, 14 foram encontradas, concordaram em novamente
participar da pesquisa a da entrevista em suas residências. Através da análise de conteúdo
dessas entrevistas pode-se destacar alguns achados, dentre eles que 3 mulheres sofreram
violência física do ex-companheiro, 2 delas vivenciavam essas agressões físicas constantemente,
4 entrevistadas vivenciaram violência verbal com o atual companheiro. A realização deste trabalho
proporcionou o treinamento da equipe de campo e o aperfeiçoamento da abordagem de pesquisa.

