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RESUMO 

 
A conjugalidade pode configurar-se em oportunidade para a transformação subjetiva de cada parceiro ou 
pode reproduzir os padrões familiares de comportamento e de dinâmica conjugal da família de origem. A 
família, por ser considerada como matriz para a formação da personalidade da criança, fornece o legado 
familiar transmitido de pais e mães para filhos por meio de valores, crenças e modelos relacionais, fenômeno 
entendido como transgeracionalidade. A experiência de ter sido objeto de maus-tratos na infância, seja 
recebendo-os diretamente ou presenciando-os na relação conjugal dos pais, pode ser considerada importante 
fator de risco para a repetição da violência no relacionamento conjugal e familiar. O objetivo do presente 
estudo foi investigar os conflitos familiares na família de origem dos autores de violência de gênero e a 
percepção sobre a conjugalidade. A amostra foi composta por 3 homens autores de violência de gênero, 
sentenciados pela Juíza Titular da 5ª Vara Criminal, especializada em Violência Doméstica, da Comarca de 
Maringá – PR. Foi realizada entrevista semiestruturada, gravada em áudio e transcrita na íntegra. Os 
resultados revelaram que os homens entrevistados foram vítimas de agressões praticadas pelo progenitor do 
sexo masculino ou por quem exerceu o papel paterno e/ou presenciaram as mães serem agredidas por 
parceiro íntimo, pai ou padrasto. No presente estudo os entrevistados declaram que os pais ou padrastos 
faziam uso de bebida alcoólica. Concluiu-se que a violência sofrida na infância e o alcoolismo da figura paterna 
interferiram na constituição psíquica dos sujeitos e na transgeracionalidade da violência de gênero. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relação entre Gerações; Violência de Gênero; Promoção da Saúde. 
 

1  INTRODUÇÃO 

As estatísticas mostram que casamentos com mais de 15 anos de duração estão 
acima da média nacional (IBGE, 2013), embora a qualidade dos relacionamentos conjugais 
sejam preditores de longevidade e de saúde dos indivíduos que compõem o núcleo familiar 
(FÉRES-CARNEIRO; DINIZ NETO, 2010). É consenso na literatura que a conjugalidade é 
uma das vivências mais complexas do ciclo de vida (RIZZON; MOSMANN; WAGNER, 
2013; SMEHA; OLIVEIRA, 2013), pois constitui-se em um espaço de encontro entre duas 
pessoas no qual há um jogo inconsciente dinâmico (MAGALHÃES; FÉRES-CARNEIRO; 
GORIN, 2013).  

A conjugalidade pode configurar-se em oportunidade para a transformação subjetiva 
de cada parceiro, ao enfrentarem as dificuldades relacionais advindas da família de origem, 
ou pode reproduzir os padrões familiares de comportamento e de dinâmica conjugal. A 
família, por ser considerada como matriz para a formação da personalidade da criança, 
fornece o legado familiar transmitido de pais e mães para filhos por meio de valores, crenças 
e modelos relacionais, fenômeno entendido como transgeracionalidade (RAMOS; 
OLIVEIRA, 2008). Nesse sentido, a compreensão da dinâmica familiar é fundamental para 
conhecer as gerações anteriores e também para entender como caracteriza-se a dinâmica 
familiar da geração atual (FALCKE; WAGNER, 2005). 

A repercussão da violência entre os progenitores no desenvolvimento dos filhos 
ocorre tanto pelo fato destes testemunharem as brigas quanto por tornarem-se mais 
vulneráveis diante da violência iminente a que podem ser alvos (CARNEIRO et al., 2017). 
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Os filhos são afetados também pelas consequências de episódios de conflitos que não 
presenciaram, como, por exemplo, a mudança no ambiente familiar após uma briga que 
resulta na redução da disponibilidade parental e no aumento da hostilidade no 
relacionamento entre os irmãos (GOULART et al., 2016).  

A experiência de ter sido objeto de maus-tratos na infância, seja recebendo-os 
diretamente ou presenciando-os na relação conjugal dos pais, pode ser considerada 
importante fator de risco para a repetição da violência no relacionamento conjugal e familiar. 
Diante deste cenário o objetivo do presente estudo foi investigar os conflitos familiares na 
família de origem dos autores de violência de gênero e a percepção sobre a conjugalidade.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

Tratou-se de estudo qualitativo e descritivo. O período de coleta de dados se deu 
entre os meses de fevereiro a abril de 2019. A amostra foi composta por 3 homens 
sentenciados a cumprirem pena em regime aberto e assistidos pelo Programa Patronato 
de Maringá e incluídos nas atividades do Grupo Basta: Educar para não punir, realizado na 
Universidade Estadual de Maringá, na cidade de Maringá, no estado do Paraná.  

Os homens autores de violência de gênero foram informados e esclarecidos a 
respeito dos objetivos e procedimentos da pesquisa e após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram incluídos na pesquisa. A coleta de dados 
foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. O processo de coleta dos dados foi 
efetuado de forma individual pelos pesquisadores, as entrevistas semiestruturadas foram 
gravadas em áudio, com anuência dos entrevistados, e transcritas na íntegra. 

As transcrições foram submetidas a análise de conteúdo de Bardin (2011), seguindo 
as etapas de análise preconizadas: pré- análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados. Foi utilizado o programa QSR NVivo versão 11 para Windows para a exploração 
do material, pois este programa foi projetado para organizar, analisar e encontrar 
informações em dados não estruturados como as entrevistas, tornando os dados válidos e 
significativos. Após a seleção dos relatos pelo programa QSR NVivo versão 11 para 
Windows, iniciou-se a etapa de inferência e interpretação dos resultados, relacionando-os 
com as pesquisas mais recentes sobre o tema a ser estudado (BAZELEY; JACKSON, 
2013). Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do 
Centro Universitário de Maringá-PR, sob o Parecer nº 3.158.216. A participação dos 
entrevistados foi voluntária e para manter o anonimato foram identificados pela letra E que 
corresponde a letra inicial da palavra entrevistado, seguida de ordenação numérica (E1, E2 
e E3). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os homens entrevistados neste estudo relataram vivências de violência na infância, 
sendo vítimas de agressões praticadas pelo progenitor do sexo masculino ou por quem 
exerceu o papel paterno e/ou presenciaram as mães serem agredidas por parceiro íntimo, 
pai ou padrasto. 

A conjugalidade permeada pela violência torna-se mais complexa ainda quando há 
consumo de álcool, pois o alcoolismo foi associado ao aumento de episódios de agressão 
entre os cônjuges (FEIJÓ et al., 2016). No presente estudo os entrevistados declaram que 
os pais ou padrastos faziam uso de bebida alcoólica, como nos seguintes excertos: 

 

 “Meu padrasto? Então, foi bem conturbada né, acho que uma relação, que eu falo 
assim, é, é aquela questão, quando ele bebia ele se transformava e quando ele não bebia 
ele era outro homem né, então era praticamente duas pessoas em uma só, então assim, 
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infelizmente ele saia do trabalho e passava beber o álcool dele e chegava em casa aquela 
violência né, então sim, foi meio conturbado” (E1) 

“[...] não chegava a agredir, na verdade eles brigavam muito, de vez em quando sim, 
quando bebia assim, mas, chegava bem bêbado, bem fora do contexto é uma pessoa que 
nessa situação você não quer nem ver mais nada, mas depois minha mãe considerava, 
ficava lá e tal, tal, tal pra ver se passa” (E2). 

“[...] (ao se referir ao pai) ele usava quando ele ia pra cidade, em casa mesmo ele 
não bebia” (E3). 

 

A bebida alcoólica pode ter acentuado o conflito entre os casais das famílias de 
origem, porém outro aspecto relacionado ao consumo do álcool diz respeito ao perfil dos 
filhos de dependentes químicos. As crianças cujos progenitores consomem álcool 
apresentaram timidez, sentimentos de inferioridade e carência afetiva (FIGLIE et al., 2004), 
ou seja, houve outro tipo de interferência na constituição psíquica dos sujeitos que 
compuseram a amostra deste estudo além das repercussões das agressões. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que a violência sofrida na infância e o alcoolismo da figura paterna 
interferem na constituição psíquica dos homens tornando-os agressivos, assim como na 
transgeracionalidade da violência de gênero. 
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