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RESUMO 

A problemática da violência contra a mulher, sério problema social e violação dos direitos 
humanos, tem sido tratada por estudos e análises sob a ótica de diferentes referenciais 
teóricos.Tornaram-se cada vez mais freqüentes as mobilizações e denúncias de 
homicídios, maus tratos conjugais e espancamentos domésticos. Resultaram dessas 
mobilizações e denúncias a criação de vários serviços de atendimentos a mulheres. 
Dentre estes, as Delegacias Especializadas. O presente estudo tem como objetivo 
apresentar as queixas de mulheres em situação de violência, discutindo o sofrimento 
vivenciado pelas mesmas que ultrapassa os limites do corpo físico, provocando dores e 
marcas psíquicas. O estudo foi realizado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), da 
cidade do Crato, Ceará, Brasil. A coleta de dados constou de consultas aos inquéritos e 
registros nos boletins de ocorrência para o levantamento de dados, bem como, 
observações diretas na delegacia e entrevistas  semi-estruturadas com quinze mulheres 
que sofreram violência por parte dos companheiros e prestaram queixa nesta DDM. Os 
dados foram analisados a partir de referencial teórico-psicanalítico. Muitas  entrevistadas 
ao  relatarem a violência sofrida,   focam o discurso mais    em  seus sentimentos que na 
própria agressão. Ciúmes, alcoolismo, inseguranças e cerceamento da liberdade são 
alguns dos fatores precipitantes que acabaram culminando com a violência. De acordo 
com os dados coletados  referentes aos inquéritos instaurados nos anos de 2003 a 2010, 
pode-se perceber pela indicação da tabela a maior incidência de casos  de violência 
psicológica, seguida de física e moral. 
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BEYOND THE PHYSICAL PAIN:  
COMPLAINTS OF WOMEN IN SITUATIONS OF VIOLENCE 

ABSTRACT 

The issue of violence against women , serious social problem and violation of human 
rights , has been treated by studies and analyzes from the perspective of different 
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reference teóricos.Tornaram becoming more frequent mobilizations and accusations of 
murder , ill -treatment and marital domestic beatings . Resulted from these demonstrations 
and denunciations creating multiple service calls to women . Among these , the Special 
Police . The present study aims to present the complaints of women in situations of 
violence , discussing the suffering experienced by them that exceeds the limits of the 
physical body , causing pain and psychic scars . The study was conducted in Precinct 
Defense of Women ( DDM ) , the city of Crato , Ceará , Brazil . Data collection consisted of 
surveys and consultations with records in police reports for data collection , as well as 
direct observations at the station and semi -structured interviews with fifteen women who 
have experienced violence from peers and filed a complaint in this DDM . Data were 
analyzed from theoretical and psychoanalytic theory . Many respondents who reported the 
violence suffered , the discourse focus more on their feelings in their own aggression. 
Jealousy, alcoholism, insecurities and curtailing freedom are some of the precipitating 
factors that eventually culminated in violence . According to the collected data for 
proceedings in the years 2003 to 2010 surveys , one can perceive an indication of the 
table the highest incidence of cases of psychological violence , followed by physical and 
moral . 
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