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UNIFOR !
RESUMO !

Este trabalho tem como proposta compreender a violência doméstica, a partir de 
elaborações psicanalíticas acerca do feminino. Nesta perspectiva, pretende-se discutir o 
que pode haver por trás do discurso da mulher violentada, e que, todavia, permanece 
nesta relação. A partir de tal configuração, objetiva-se apresentar uma analogia entre a 
mulher de outrora, representada na música “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque, que 
escolhe viver subjugada ao seu homem, e a mulher contemporânea, que mesmo depois 
da conquista de diversos direitos, se dispõe a permanecer subjugada a seu homem, se 
fazendo de objeto de gozo do outro, até ser violentada. A posição passiva ocupada por 
essa mulher frente suas relações amorosas, reflete o que leva a vítima a dar continuidade 
a uma relação de agressão verbal e/ou física por seu parceiro. A pesquisa bibliográfica 
mostrou que, para além do discurso onde se expressa a impossibilidade de viver sem o 
parceiro agressor, as escolhas amorosas que esta mulher faz, estão implicadas nas 
formas de reviver suas primeiras satisfações autoeróticas. Equivalendo ao masoquismo 
feminino, expressado como uma defesa contra a experiência do desamparo, submetendo 
o seu corpo ao gozo do Outro, e obtendo, nesta relação, alguma possibilidade de prazer. 
Pois o masoquismo feminino, visando igualar-se a um objeto do Outro, delega sua própria 
vontade de gozo, e é o gozo do Outro, que encena-se, através da fantasia, a aproximação 
de um saber sobre o gozo. !
   !
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!
PSYCHOANALISIS AND DOMESTIC VIOLENCE: THE DESIRE OF ATHENS WOMEN 

IN CONTEMPORANEITY !!
ABSTRACT !

This paper has the proposition to understand domestic violence, from psychoanalytic 
elaborations about the feminine. In this perspective, we intend to discuss what may be 
behind the discourse of women beaten, and that, however, remains in this relationship. 
From this set, the objective is to present an analogy between the woman formerly 
represented in the song "Mulheres de Atenas" by Chico Buarque, who chooses to live 
subjugated to her man, and contemporary woman, that even after the achievement of 
many rights, are willing to remain subdued to her man, becoming object of enjoyment to 
another until being beaten. The passive position occupied by such woman facing their love 
relationships reflects what leads the victim to continue a relationship of verbal aggression 
and/or physical by their partner. The bibliographical research showed that, in addition to 
the speech which expresses the impossibility of living without the offending partner, the 
loving choices that this woman does, are implied in the ways of reliving their first self erotic 
satisfactions. Equivalent to female masochism, expressed as a defense against the 
experience of helplessness, subjecting your body to the enjoyment of the Other, and 
getting, in this relationship, some possibility of pleasure. For the feminine masochism, 
aiming to match up to an object of the Other, delegates his own will of enjoyment , and is 
the enjoyment of the Other, which acts, through fantasy, the approach of a knowledge 
concerning enjoyment. !
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