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RESUMO 

A cultura do machismo está enraizada na sociedade e é um grande problema, pois provoca efeitos como 

medo, opressão, morte, exclusão, discriminação, estereotipatização, relacionamentos abusivos, entre outras 

consequências sofridas por mulheres. Por isso a importância de auxiliar na desconstrução da ideia errônea 

do machismo de que mulheres são submissas ou inferiores aos homens. Portanto, este projeto tem por 

objetivo compreender a percepção das mulheres frente a existência do relacionamento abusivo e como essa 

perspectiva varia de acordo com as diferentes gerações e seus contextos socioculturais. Para avaliar essa 

percepção, nesta pesquisa será aplicado, através da abordagem pessoal, um questionário eletrônico 

utilizando a Escala Likert e de forma semiestruturada às mulheres das faixas etárias 18 a 29 anos e 60 a 75 

anos. Após a coleta de dados, será feita a análise dos mesmos de forma quanti e qualitativa, com o auxílio 

das plataformas Google Drive, Google Form e Microsoft Excel, com base nos estudos da psicologia social. O 

resultado esperado desta pesquisa é que mulheres acima de 60 anos tendem a negligenciar a existência do 

relacionamento abusivo, presumindo, em contrapartida, que mulheres mais jovens possuem mais consciência 

sobre o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Faixa etária; Mulheres; Relacionamento Abusivo. 

 

1      INTRODUÇÃO 

       O machismo é um sistema representativo das relações sociais embasadas no sexo ou 
gênero, categoriza as interações entre homens e mulheres, sendo essas classes 
explicitamente divididas entre dominantes, homens, e dominados, mulheres. Por isso, trata-
se de uma objetificação dos sexos, principalmente das mulheres, colocando-as como sexo 
frágil e, por consequência, submissas aos homens. Portanto, pode-se dizer que o 
machismo está intrinsicamente ligado a desigualdade de gênero, visto que aquele corrobora 
com o desenvolvimento deste (DRUMONT, 1980).  
        De acordo com Godoi (2018), desde que as civilizações começaram a ser formar, o 
machismo faz parte da cultura, como exemplo na Grécia Antiga, nas grandes polis, como 
Esparta e Atenas, as mulheres eram privadas de todos os direitos, com exceção da prática 
de exercícios físicos em prol da procriação. Além disso as mulheres eram tratadas como 
mercadorias de troca em benefício de objetivos políticos e econômicos, como no casamento 
de conchavo – acordo no qual a mulher é usada como objeto de negociação.  
         Assim como em Atenas, na sociedade colonial brasileira, esse tipo de acordo era 
habitual, a mulher transpassava do domínio do pai para o do marido, vivendo uma contínua 
submissão ao sexo masculino. Ademais, no período Imperial, a educação para mulheres e 
homens possuíam diferentes bases e objetivos marcados por essas relações de poder 
sexistas, a mulher voltada para o âmbito doméstico e os homens aos conhecimentos 
científicos gerais (GODOI, 2018).  
          Atualmente, a mulher continua enfrentando o machismo, a sua essência permanece 
inalterada, contudo o mesmo se apresenta em diferentes formas. Por exemplo na 
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desigualdade salarial, distribuições injustas de cargos acadêmicos e trabalhistas, 
feminicídio e relações abusivas, cujo assunto é o tópico dessa pesquisa (GODOI, 2018).  
          Relacionamento abusivo é uma clara violação aos direitos fundamentais do ser 
humano, como também se constitui uma agressão à saúde da mulher, seu bem estar 
psicológico, pessoal e social. Segundo a ONU, três em cada cinco mulheres são vítimas de 
relacionamentos abusivos. No entanto esse tipo de relacionamento pode ser compreendido 
sob diferentes perspectivas que vão de acordo com as diferentes gerações, podendo a 
mulher estar consciente do que é um relacionamento abusivo ou negar a existência do 
mesmo (MAIA,2017).  
          Considerando a discussão abordada, essa pesquisa visa responder a seguinte 
pergunta: qual a percepção das mulheres, conforme a idade, a respeito de relacionamentos 
abusivos? 
 
2      MATERIAIS E MÉTODOS 
 
        A pesquisa utilizará o método de campo e será submetida ao Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos do Unicesumar, especificamente o levantamento de dados 
terá como instrumento de coleta a aplicação de questionários semiestruturados, sendo sua 
análise realizada de forma quantitativa e qualitativa. Por se tratar de um levantamento de 
dados psicossociais sobre um fenômeno complexo, não é possível fazer a mensuração 
direta e imediata do objeto de estudo. Logo, é necessário operacionalizar a variável para 
torná-la passível de observação e mensuração empírica (GIL, 2010).  
       Sendo assim, o instrumento de coleta trará 32 questões, o qual foi elaborado e será 
disponibilizado por via eletrônica através da plataforma Google Drive no esquema do 
Google Form.  As cinco perguntas iniciais se propõe a identificar o perfil sócio-economico-
demográfico da entrevistada, abrangendo o nível de escolaridade, a classe 
socioeconômica, a orientação sexual e o estado civil.  As três questões seguintes são 
abertas e visam compreender majoritariamente a perspectiva da participante a respeito da 
existência do relacionamento abusivo o qual ocorre principalmente com mulheres. Por fim, 
os demais inquéritos são afirmações sobre características de um relacionamento abusivo, 
nas quais a participante deverá refletir o quanto ela se identifica com cada sentença e assim 
marcar a alternativa que corresponde mais adequadamente a sua visão. 
        Dessa forma, as frases foram construídas com base na Escala Likert (VIEIRA; 
DALMORO, 2013) em que são utilizados números de 1 a 5 para descrever a percepção da 
mulher a respeito do tema, sendo que o número “1” indica que ela discorda totalmente da 
afirmação, o “2” mostra que a participante discorda parcialmente, o número “3” aponta 
indiferença e neutralidade referente a sentença, o número “4” indica que ela concorda 
parcialmente com a afirmação e o número “5” assinala que ela concorda totalmente com a 
frase. Isto é, quanto menos ela concordar com a afirmação, menor será o valor a ser 
registrado na escala (1 e 2) e quando mais achar a frase adequada a sua perspectiva, maior 
será o valor registrado (4 e 5). Portanto, com a finalidade de averiguar as discrepâncias 
entre as gerações, o questionário será aplicado em uma amostra aleatória e randômica de 
mulheres entre as faixas etárias de 18 a 29 anos e 60 a 75 anos, o mesmo será aplicado 
na instituição de ensino UNICESUMAR e em locais públicos, como shoppings, feiras e 
terminais de ônibus urbanos por meio da aproximação pessoal e individual das 
pesquisadoras que utilizarão aparelhos eletrônicos para a coleta dos dados, por exemplo o 
aparelho de celular. 
      Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ele será exibido antes 
da abertura do questionário, apenas quando o colaborador ler, confirmar que compreendeu 
o termo e assinalar o campo em que concorda participar, será autorizado a sua participação 
na pesquisa e só então serão liberadas as perguntas do questionário.  
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      Voltando-se para a definição desta pesquisa científica, a mesma trata-se de um estudo 
quantitativo e qualitativo com análise descritiva simples com representação de frequência 
absoluta e relativa. No primeiro momento, após a coleta, os dados serão tabulados e 
mensurados diretamente pela plataforma do Google Form em planilhas no Microsoft Excel, 
os quais serão inseridos em formato de tabela para organização e descrição dos dados e 
também serão gerados gráficos sobre os dados levantados. Após a conclusão da coleta de 
dados, com o auxílio das tabelas e dos gráficos, a equipe de pesquisadoras juntamente ao 
orientador de pesquisa irá interpretar os dados e discutir os resultados. 
 
3      RESULTADOS E DISCUSSÕES 
        
        Este estudo teve início em Fevereiro de 2019 e o término será em Dezembro de 2019, 
sendo que o levantamento bibliográfico ocorreu e continuará durante todo o decorrer dessa 
pesquisa e a elaboração do questionário foi desenvolvida nos meses Junho e Julho de 
2019, e a sua aplicação intercorrerá no mês de Setembro, por conseguinte, a análise 
qualitativa dos dados e a construção do relatório serão realizadas a partir do mês Outubro 
de 2019. 
       O resultado esperado deste estudo científico é de encontrar diferenças significativas 
da perspectiva e percepção dos relacionamentos abusivos entre os grupos de mulheres 
que pertencem a diferentes gerações. Estima-se que mulheres acima de 60 anos tendem 
a negligenciar a existência do relacionamento abusivo, devido ao fato de crescerem 
inicialmente em uma geração em que o relacionamento abusivo era um comportamento 
encoberto pela sociedade. Presume-se, em contrapartida, que mulheres mais jovens 
possuem mais consciência sobre o assunto, pois já nasceram inseridas em uma sociedade 
na qual a expressão feminina possui seus direitos e a informação é disseminada de maneira 
ampla que possibilita à mulher refletir e ter sua própria opinião sobre o assunto. 
 
4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
        Não se pode negar que a cultura do machismo está enraizada na sociedade e é um 
grande problema, pois provoca efeitos como medo, opressão, morte, exclusão, 
discriminação, estereopatização, entre outros, por isso a importância de auxiliar na 
desconstrução da ideia errônea do machismo de que mulheres são submissas ou inferiores 
aos homens.  
        Encontra-se com facilidade múltiplas bases teóricas e uma literatura diversa sobre 
machismo e relacionamentos abusivos. Contudo, não há artigos científicos sobre a 
consciência ou negação das mulheres, considerando as diferentes gerações, frente a 
existência do relacionamento abusivo. Isso mostra que a população feminina não tem 
consciência devida sobre esse assunto, mas a dúvida é: ao passar o tempo, como a 
plasticidade do machismo ocorre e como as mulheres se veem dentro dos relacionamentos 
abusivos?  
       Dessa forma, o vigente projeto científico possui o objetivo de identificar a influência da 
faixa etária na percepção de um relacionamento abusivo sob perspectiva das mulheres por 
meio da verificação da percepção da mulher frente ao relacionamento abusivo, avaliação 
da perspectiva das mulheres que passaram ou estão passando por um abuso desse tipo e 
descrição das diferentes perspectivas das mulheres em relação a uma situação abusiva. 
      Portanto, reafirma-se a necessidade desse estudo científico para o esclarecimento das 
características do relacionamento abusivo, ampliação do acesso à informação sobre o 
machismo e suas instâncias e, consequentemente, visa conscientizar a população a 
respeito desse tópico. 
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