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Resumo: Este trabalho apresenta uma cartografia de violência contra a mulher construída a 
partir do uso de Acompanhamento Terapêutico, pautada por cenas e relatos apresentados 
durante as “andanças” pelo espaço coletivo e social. O trabalho com o Acompanhamento 
Terapêutico se faz importante quando colocado como possibilidade de transformação 
através do convívio entre modos distintos de estar no mundo. Os encontros realizados 
foram avaliados a partir do significado de violência de gênero e suas implicações nas 
produções desejantes de uma mulher que tem sua vida restrita ao controle da figura de 
autoridade masculina, em conseqüência de processos de subjetivação machista, que coloca 
o homem como aquele que tem a obrigação de sustentar a família, como “o trabalhador” e 
como aquele que gosta de sexo e que vê a mulher como símbolo de pureza, como “a dona-
de-casa” e como aquela que não liga muito para essas coisas de sexo. A análise da 
produção da subjetividade toma as relações de gênero como elementos de constituição de si 
e como forma de dar significação às relações de poder. Ao longo dos encontros de 
Acompanhamento Terapêutico foi possível perceber o surgimento de resistências frente à 
opressão do poder, quando a paciente começou a questionar a lógica da dominação e de 
desvalorização de si mesma, passando a reivindicar outros modos de relações possíveis em 
que possa expressar a  sua singularidade. Foi através da expansão do coeficiente de 
transversalidade que a paciente pode ampliar seu universo de referência e organizar 
projetos emancipatórios de composição de uma possível estilística da existência e criar 
outros modos de existencialização com o resgate de sua dignidade, lutando para que suas 
escolhas se efetivem e para que seus desejos sejam respeitados. 
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              Apresentamos aqui uma experiência com Acompanhamento Terapêutico, 

construída nos encontros entre duas mulheres (terapeuta e cliente) e compartilhados com 

um supervisor de estágios em Psicologia Clínica, em cumprimento às exigências para a 

Formação de Psicólogo, junto ao Depto de Psicologia Clínica da FCL/UNESP-Assis. 

             Débora ∗, a paciente, é uma mulher de 48 anos de idade, tem quatro filhos (dois 

homens e duas mulheres) e é casada há 30 anos com Antônio. O contato com sua história se 

deu na passagem de casos dos estagiários anteriores com o grupo de novos estagiários do 

núcleo de estágio em questão. Assim que ouvi o caso de Débora já me sensibilizei e 

manifestei o desejo em atendê-la junto ao supervisor. Eu e mais dois colegas (homens) nos 

inscrevemos para atender o caso. A decisão veio quando soubemos que a vontade de 

Débora era continuar sendo atendida por uma mulher, efetivando uma cumplicidade entre 

nós - coisas da ordem dos afetos que pedem passagens. 

              Para o encontro inicial apenas contávamos com as informações contidas em seu 

prontuário e com as impressões que a Terapeuta/Estagiária anterior havia apresentado. 

Naquele dia percebemos que nosso encontro não tinha sido por acaso e que não era eu 

apenas quem a havia escolhido, nós tínhamos nos escolhido. As questões que Débora trazia 

vinham ao encontro à nossa demanda de estudo: questões sobre violência de gênero. 

Ao falar sobre seu casamento, Débora informa que ela e Antônio nunca haviam 

namorado. Conheceram-se quando Débora namorava um tio dele. Numa determinada noite, 

o até então namorado de Débora resolveu sair sozinho e a deixou muito chateada. Foi 

quando Antônio lhe fez companhia, acabaram saindo juntos, transaram uma única vez, e 

não se encontraram mais. 

                                                 
∗ Todos os nomes utilizados na descrição deste relato são fictícios. 
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 Após algumas semanas ela descobriu que estava grávida. Muitas coisas aconteceram 

nesse meio tempo, sendo pressionada pela família e casando-se com ele. Com apenas 15 

dias de casada ela apanhou pela primeira vez de Antônio. Ele deu um tapa na cara dela - “ 

Ele quase me derrubou da cadeira com a força do tapa” – e o motivo foi porque ela estava 

conversando muito com a mãe dele, conversa esta que ele considerou de mulher “sem-

vergonha”. Ela conta que depois do tapa ainda ouviu da sogra: “Você deixou ele te bater na 

primeira vez, agora você vai apanhar a vida toda”, e ela conclui: “E o pior é que minha 

sogra tinha razão...”. 

 Antônio sempre se mostrou uma pessoa regida pelos modos de subjetivação 

machista, fixados na obrigação de sustentar a família , que vê o homem como “o 

trabalhador” e como aquele que gosta de sexo (“corpo quente”) e que vê a mulher como 

símbolo de pureza, como “a dona-de-casa” que não liga muito para essas coisas de sexo 

(“cabeça fria”). Modo homem que exerce poder sobre a mulher usando a violência moral, 

psicológica e física para impor seus valores e crenças, levando a própria mulher a acreditar 

nessa conformação de submissão e passividade como modo naturalizado de viver. 

(SALEM, 2004). 

              A violência do homem sobre a mulher tem sido definida como 

 
Qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública, 
como na privada (...) Ao ser pensada, esse tipo de violência remete aos 
conflitos de gênero revelado em situações diversas, como os estupros e as 
sevícias nos conflitos armados, os abusos sexuais de crianças e 
adolescentes, a prostituição imposta, os assédios sexuais no local de 
trabalho, o tráfico internacional de mulheres e meninas, os homicídios por 
ciúme, os espancamentos de mulheres no âmbito conjugal e outras 
violências domésticas. (FRANCO, 2002:350).   
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              O contato com experiências de violência vividas logo no início do estágio, 

associado à falta de experiência clínica e de noções de Atendimento Terapêutico em início 

de estágios, cria uma zona de turbulência que perturba a relação, mas também inventa 

novos platôs de existencialização (DELEUZE & GUATTARI, 1997). Mesmo em meio a 

tanta turbulência, havia disposição entre os atores envolvidos para começar a 

inventar/construir novos caminhos.  

              Como referência preliminar, entendemos que o trabalho com acompanhamento 

terapêutico só pode ser colocado na perspectiva de busca de uma transformação na qual 

seja possível o convívio entre modos distintos de estar no mundo, de lidar com 

temporalidades outras. O acompanhante terapêutico cria a partir do que vai vivendo nas 

“andanças”, inventando e lidando com o inusitado, com o inesperado. O trabalho com o 

acompanhamento terapêutico favorece para que formas tradicionais e poderes estabelecidos 

sejam problematizados. Desta forma, 

 

Ao acompanhar os sujeitos em momentos cruciais de sua jornada, do 
isolamento à possibilidade de construção de laços sociais, desvelando a 
potência desejante de cada um, o tempo, o ritmo, as condições de 
enunciação de um sujeito constituem as balizas para uma intervenção 
possível. Tempo de decantação, de espera, mas também tempo da 
produção de um ato...(SILVA.In:PALOMBINI, 2004:16). 

 

              Nossos encontros começaram em março de 2005 e logo no início pudemos 

clarificar que, apesar da experiência anterior de Débora com o AT, estávamos diante de 

uma outra relação que agora se construía através de novos encontros e afetações, com 

diferentes platôs de intensidades atualizados pelos blocos de devir (DELEUZE & 

GUATTARI, 1997). 
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              Éramos outras pessoas a compor a relação em um estar com o outro, de outra 

forma - nem melhor, nem pior, apenas diferente – efetivada na subjetivação, produzindo 

subjetividades, aqui entendida como “o modo pelo qual uma pessoa é colocada à 

disposição do campo social, com todos os valores e significados que lhes são 

pertinentes”.(PERES, 2004:121).  

              Na perspectiva de nossas práticas a questão da violência de gênero surge como 

uma categoria imprescindível para a análise da produção da subjetividade, como elemento 

constitutivo das práticas que organizam e diferenciam as relações humanas na 

contemporaneidade. O gênero, enquanto categoria sócio-histórica, “é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos (...) o 

gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”. (SCOTT, 

1995:86). 

              Através das informações do prontuário, já sabíamos de algumas dificuldades que 

poderíamos encontrar como, por exemplo, a existência de um marido ciumento e violento 

que dificultava suas saídas de casa. Sendo assim, a estratégia criada pela própria Débora foi 

que eu a buscasse e deixasse em sua casa, dando impressão ao marido que ela não estaria 

passeando “à toa” e nem sozinha pelas ruas. 

              As informações de que dispúnhamos antes do nosso primeiro AT, tinham nos 

levado a ter a impressão de Débora como uma mulher que se culpabilizava por tudo o que 

acontecia de “errado” na vida, uma mulher passiva e conformada com a posição que 

ocupava no mundo. Víamos uma mulher esgotada e cansada, enfraquecida diante da vida. 

 Quando começamos nossas “andanças” percebemos o quanto de potência ainda 

tinha aquela vida, nos surpreendendo com sua alegria e comunicação na relação com os 

vizinhos, uma pessoa que ao longo do trajeto – traçado por ela, feito por nós – ia 
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cumprimentando vários conhecidos e colocando muitos deles nas histórias que me contava. 

Descobrimos o quanto se interessava por moda, em especial por calçados, em particular 

pelas botas! Muitas vezes seus olhos vibravam frente às vitrines, apontando os modelos de 

botas que mais gostava, associando com estilo de roupa que ficaria bem e em quais lugares 

ela poderia ir vestida daquela forma.  

 Depois da empolgação com as vitrines se entristece e afirma: “Não adianta querer 

essas coisas, ele (o marido) não vai me dar... E mesmo que desse, eu não saio pra nenhum 

lugar, nem teria onde usar uma roupa assim...” A sujeição e descrença em si mesma se 

mostrava frente a uma vida que é controlada pelo marido, mesmo com o dinheiro vindo do 

aluguel de algumas casas herdadas por Débora após a morte de sua mãe.  

              Com isso, levantamos aqui uma das problemáticas do caso: suas vontades e 

desejos, na maioria das vezes, devem passar pelo “julgamento” do marido. É ele quem vai 

dizer se ela pode fazer ou ter algo, é ele quem autoriza a efetivação dos seus desejos, 

expressando a dominação masculina sobre os corpos e a vida das mulheres.   

 Após um ano e meio atendendo Débora com os ATs, nossos últimos encontros 

foram desmarcados e ao questionar sobre os motivos, Débora nos relata que as faltas aos 

encontros se deram por solicitação do marido que alega não estar gostando da forma com 

que ela estava chegando em casa após os encontros, alegando que ela sempre volta muito 

“perturbada”, querendo se separar, e por isso, solicita que seja dado alta para Débora. 

 Mesmo com a solicitação do marido Débora deseja continuar o trabalho clínico, 

pois a demanda de alta seria do marido e não dela. A demanda do marido evidencia o 

quando é difícil a um homem, que sempre deteve o poder na relação, sentir esse poder 

abalado. Percebendo as mudanças de atitude de Débora através do questionamento do 
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poder dele sobre ela por reivindicar direitos, ele tenta novas estratégias desvalorizando suas 

escolhas, por exemplo, dizendo que ela não precisa mais  fazer os ATs. 

Concomitantemente, em outras ocasiões Débora relata cenas em que tem estado 

mais segura nas relações, reificando o desejo de expansão de seu universo de referência 

existencial. Duas cenas em especial nos últimos encontros chamaram a atenção: por fazer 

tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico seus filhos têm o costume de 

chamá-la de “louca” e os netos de “vó louca”, sempre dizia que isto não a agradava, mas 

nunca tinha falado desta insatisfação para a família. Há poucos dias ela foi incisiva e direta 

com uma de suas filhas que a chamou de “louca” na frente de outros familiares: “Eu não 

sou louca... Ah, não, pensando bem eu devo ser louca mesmo porque para agüentar vocês 

só sendo louca!”. 

Uma outra cena foi o relato de uma atividade de bricolagem proposta no grupo 

terapêutico que ela freqüenta, contando que uma de suas colegas recortou a figura de uma 

mulher na sarjeta e disse que era Débora. Imediatamente questionou: “Como assim esta sou 

eu? Eu não tô mais assim! Eu não tô mais na sarjeta!” 

Como efeito das problematizações que fizeram sentido para ela nos nossos 

encontros, Débora tem se mostrado cada vez mais implicada na tentativa de resgatar sua 

dignidade, lutando para que suas escolhas se efetivem e para que seus direitos sejam 

respeitados. 

 As cartografias da produção desejante através das cenas apresentadas apontam para 

a efetivação de novos modos de existencialização em que Débora tem se tornado mais 

crítica e empoderada, expandindo os coeficientes políticos de transversalidade, ampliando 

seu universo de referência existencial de modo a ter acesso ao direito fundamental da 
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singularidade: a vida como possibilidade criativa novamente se torna 

possível.(GUATTARI, 1985). 
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