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RESUMO

A violência conjugal contra mulheres é a forma de violência perpetra-
da por um parceiro íntimo, influenciado pelo desejo de controlar e do-
minar a parceira. Trata-se de um problema social que atravessa os li-
mites socioeconômicos, culturais e geográficos. No entanto, existem 
poucos estudos sobre a personalidade da mulher que vivencia essas 
agressões, bem como sobre o papel do perdão, como parte do bem-
-estar biopsicossocial, reconhecido como fator importante para o re-
lacionamento conjugal. Acreditando na implicação destes construtos, 
esta pesquisa objetivou verificar a relação entre a personalidade e a 
disposição para perdoar em mulheres vítimas da violência conjugal, 
utilizando como instrumentos de coleta de dados o “Big Five” e a Es-
cala de Disposição para Perdoar, além de um Questionário Sociode-
mográfico. Contou-se com a participação de 50 mulheres vítimas de 
violência conjugal, que responderam ao protocolo de coleta de dados 
online. A análise dos dados partiu do SPSS (Statistical Package for 
the Social Science), tendo sido realizadas análises descritivas: frequ-
ência, média, desvio padrão e correlação r de Spearman. Observou- 
se que as dimensões conscienciosidade (M=4,3; dp=0,6) e amabilida-
de (M=4,2; dp= 0,6) tiveram papel explicador na amostra. A média de 
disposição para perdoar foi de 2,82 (dp=1,2), sendo um resultado pró-
ximo ao ponto de corte (M=3). O fator geral de disposição para per-
doar estabeleceu correlações positivas com as dimensões abertura à 
experiência, amabilidade e extroversão, enquanto com as dimensões 
conscienciosidade e o neuroticismo estabeleceu correlações negati-
vas. Porém, apesar de estabelecer tais correlações, as mesmas não 
foram estatisticamente significativas, talvez pela limitação do tamanho 
da amostra, o que sugere a realização de estudos futuros com amplia-
ção do número de participantes.

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Personalidade. Perdão.



ABSTRACT

Marital violence against women is the form of violence perpetrated by 
an intimate partner, influenced by the desire to control and dominate 
the partner. It is a social problem that crosses the socioeconomic, cul-
tural and geographical boundaries. However, there are few studies on 
the personality of women who experience these aggressions, as well 
as on the role of forgiveness, as part of biopsychosocial well-being, 
recognized as an important factor for marital relationships. Believing 
in the implication of these constructs, this research aimed to verify the 
relationship between personality and willingness to forgive women vic-
tims of marital violence, using as data collection instruments the “Big 
Five” and the Disposition to Forgive Scale, in addition to a Sociodemo-
graphic Questionnaire. It was attended by 50 women victims of marital 
violence, who responded to the online data collection protocol. Data 
analysis was based on the Statistical Package for the Social Science 
(SPSS), and descriptive analyses were performed: frequency, mean, 
standard deviation and Spearman’s r correlation. Data analysis was 
based on the Statistical Package for the Social Science (SPSS), and 
descriptive analyses were performed: frequency, mean, standard de-
viation and Spearman’s r correlation. It was observed that the dimen-
sions conscientiousness (M=4.3; dp =0.6) and kindness (M=4.2; dp= 
0.6) had an explanatory role in the sample. It was observed that the 
dimensions conscientiousness (M=4.3; dp =0.6) and kindness (M=4.2; 
dp = 0.6) had an explanatory role in the sample. The mean disposition 
to forgive was 2.82 (dp =1.2), and a result was close to the cutoff point 
(M=3). The general factor of willingness to forgive established posi-
tive correlations with the dimensions openness to experience, kind-
ness and extroversion, while with the dimensions conscientiousness 
and neuroticism established negative correlations. However, despite 
establishing such correlations, they were not statistically significant, 
perhaps due to the limitation of the sample size, which suggests future 
studies with an increase in the number of participants.

Keywords: Violence against woman. Personality. Forgiveness.
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1 INTRODUÇÃO

A violência conjugal contra mulheres é, em geral, a forma de 
violência perpetrada por um parceiro íntimo, influenciado pelo desejo 
de controlar e dominar a parceira. Este tipo de violência ocorre quan-
do o agressor percebe que seu domínio sobre a parceira já não está 
mais sendo exercido. Assim, a violência conjugal é uma das formas 
de violência de gênero que ocorre entre cônjuges de uma relação ín-
tima, sendo este relacionamento mantido ou desfeito (CUNHA, 2008).

Até a década de 1970, a violência contra a mulher não era tão 
falada no Brasil, porém, nessa época, grupos de mulheres e o movi-
mento feminista trabalharam para que se tornasse público e visível 
esse problema (CUNHA, 2008). Segundo a Un Woman (ONU MU-
LHERES, 2017), 35% das mulheres de todo o mundo já sofreram de 
violência conjugal ou violência sexual por um de seus parceiros ou não 
parceiros.

A violência contra a mulher constitui um problema social que 
atravessa os limites socioeconômicos, continentais e culturais. Com-
preendendo que a violência contra a mulher ocorre em todo o mundo 
e que se trata de um problema de saúde pública, podem existir carac-
terísticas da personalidade que tornam algumas mulheres mais vul-
neráveis, sendo vítimas dos seus parceiros em situações de relacio-
namento abusivo (SÁ, 2011). Apesar disso, existem poucos estudos a 
respeito da personalidade da mulher que vivenciam essas agressões 
(PICO-ALFONSO; ECHEBURÚA; MARTINEZ, 2008).

Dentre as teorias da personalidade, o modelo dos Cinco Gran-
des Fatores da Personalidade (CGF) é uma teoria que visa conhecer 
a estrutura da personalidade, proposta inicialmente por Catell e repor-
tado por McCrae e Costa, sendo forte base para mensuração da per-
sonalidade. O modelo CGF compreende a personalidade a fim de des-
crever comportamentos dos indivíduos. Atualmente a teoria do CGF é 
composta por fatores denominados Extroversão (E), Amabilidade (A), 
Conscienciosidade (C), Neuroticismo (N) e Abertura para novas expe-
riências (A) (HUTZ et al., 1998).

Outro construto, que pode ser utilizado para entender as mu-
lheres que sofreram violência, é o perdão. Na estrutura da personali-
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dade, existem traços e estados. O perdão é tido como um estado ou 
traço de personalidade, ou seja, quando considerado como estado é 
momentâneo, quando definido como traço é algo perdurável e que ex-
cede outras situações (GOUVEIA et al., 2009). Nesta pesquisa o per-
dão é assumido como um traço.

O perdão faz parte do bem-estar biopsicossocial, sendo visto 
também como um fator relacionado à saúde, pois a ausência do per-
dão implica em sentimentos negativos (BELTRÃO, 2012). Além de es-
tar relacionado ao bem-estar, o perdão também é reconhecido como 
fator importante para o relacionamento conjugal. Os parceiros que têm 
a capacidade de buscar e ceder o perdão são mais propensos à lon-
gevidade e satisfação no relacionamento (FINCHAM; PALEARI; RE-
GALIA, 2002).

Diante o exposto, essa pesquisa se justifica por sua relevância 
social ao se comprometer a analisar aspectos que estão relacionados 
ao sofrimento psíquico de mulheres vítimas de violência conjugal, po-
dendo contribuir para o aumento de pesquisas acadêmicas sobre a te-
mática personalidade e disposição para perdoar em mulheres vítimas 
de violência conjugal, percebendo que são construtos pouco pesqui-
sados nesta amostra.

Para tanto, o objetivo central deste trabalho foi verificar corre-
lações entre a disposição para perdoar e personalidade de mulheres 
vítimas de violência conjugal e como objetivos específicos identificar a 
estrutura da personalidade de mulheres vítimas da violência conjugal 
e o nível de disposição para perdoar.

1.1 A violência contra a mulher

A Violência Contra a Mulher é definida como qualquer ato que 
possa resultar em danos ou sofrimento, seja físico, sexual ou psico-
lógico. Privação da liberdade, ameaças, violência doméstica e qual-
quer tipo de ação, crimes passionais, exploração de mulheres, mutila-
ção, casamento forçado também estão implicados na violência contra 
a mulher (PORTO; AMARAL, 2014).

O matriarcado foi uma decorrência natural da vida dos povos 
primitivos (10.000 a.C a 4.000 a.C), no entanto, a sociedade passou 
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a ser patriarcal quando o homem toma a consciência de seu papel na 
reprodução humana e ele passa a exigir fidelidade na relação. A par-
tir deste momento, foi iniciada a opressão às mulheres e a liderança 
que o homem passa a adotar é confundida com atitudes de violência 
(PORTO; AMARAL, 2014).

No século XX, as mulheres consolidaram uma luta por direitos 
políticos e independência econômica que vinha sendo construída des-
de o final do século XIX, em meio ao movimento feminista as mulhe-
res produziram transformações significativas sobre as relações con-
jugais, questionando os padrões de masculinidade (ALVIM; SOUZA, 
2005). Os movimentos feministas e as mudanças políticas consegui-
das amenizaram a situação de submissão da mulher em relação ao 
homem, porém a violência contra a mulher ainda existe e  é alarman-
te (PORTO; AMARAL, 2014).

Como citado anteriormente, a violência contra a mulher abran-
ge diversas situações, incluindo violência física, violência psicológi-
ca, violência sexual. Este tipo de violência sempre esteve presente na 
história da humanidade, porém essa situação só foi reconhecida como 
uma questão de saúde pública em meados de 1990 (HEISE, 1994). 
A manifestação da violência contra a mulher acontece por meio de 
conflitos, sendo estes de variadas formas, tais como conflitos familia-
res, interpessoais, dominação, opressão e os mesmos podem provo-
car danos físicos, sexuais, psicológicos, morais e patrimoniais (RAI-
MONDO; LABRONICI; LAROCCA, 2013).

O termo violência de gênero é o conceito mais amplo, pois 
compreende vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de am-
bos os sexos. É importante lembrar que esta violência de gênero é 
também implicada sobre outro homem e nada impede que uma mu-
lher também perpetre este tipo de violência contra um homem ou con-
tra outra mulher (SAFIOTTI, 2001).

Em 2006, os movimentos sociais se uniram junto às institui-
ções do sistema de justiça, criando a Lei batizada como Lei Maria da 
Penha, Lei nº 11.340/2006, com o objetivo de coibir e prevenir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil (BRASIL, 2006).

Segundo dados do Relatório Mundial Sobre a Prevenção da 
Violência (2014), crianças vítimas de maus-tratos e mulheres que so-

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n16/n16a07.pdf
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freram violência física ou sexual praticada por parceiro íntimo enfren-
tam mais problemas de saúde, e comparecem mais vezes em serviços 
de saúde em consultas. Além disso, registram também mais interna-
ções em hospitais e de maior duração do que mulheres que não sofre-
ram violência. Mulheres expostas a violência praticada por parceiro ín-
timo têm a probabilidade quase duas vezes maior de apresentar trans-
tornos associados à ingestão abusiva de álcool, duas vezes maior de 
ter depressão, e um risco 4,5 vezes maior de tentar suicídio em com-
paração com aquelas que não foram expostas a esse tipo de violência. 
Mulheres violentadas sexualmente por outra pessoa que não o parcei-
ro, tem probabilidade 2,3 vezes maior de apresentar transtornos de-
correntes do uso de bebida alcóolica e 2,6 vezes maior de ter depres-
são ou ansiedade do que aquelas que não passaram por essa experi-
ência (OMS, 2014).

As vítimas tendem a não expor o assunto, seja por medo de 
ações prejudiciais como vinganças, vergonha ou sentimento de cul-
pa (PORTO; AMARAL, 2014). Através do acompanhamento psicológi-
co nos serviços de atenção às vítimas de violência sexual, as mulhe-
res podem superar tais sentimentos, fundamentando assim a neces-
sidade de maior divulgação dos serviços de atendimento especializa-
do, bem como dos benefícios para a saúde dessas vítimas (PORTO; 
AMARAL, 2014).

1.2 Os Cinco Grandes Fatores da Personalidade

O construto personalidade é definido como padrões de com-
portamento, atitudes e emoções que são típicas do indivíduo, de for-
ma que os traços ou as características de personalidade diferem de 
um indivíduo para outro, e apresenta uma continuidade do constru-
to em diferentes contextos e estabilidade ao passar do tempo (NAKA-
NO, 2014).

A teoria da personalidade, na qual os traços têm um papel do-
minante, foi formulada por Allport, responsável por colocar o construto 
da personalidade no centro dos estudos da psicologia. Allport definia a 
personalidade como uma forma de responder de forma diferente a es-
tímulos semelhantes (ANDRADE, 2008).
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Allport e Cattell estudaram a personalidade também sob o as-
pecto da genética e destacaram a importância de fatores herdados 
biologicamente para a formação dos traços de personalidade. O traço 
de personalidade é uma qualidade pessoal específica, e resume como 
as pessoas se comportam. Considerando a visão de Allport acerca da 
personalidade, outros teóricos passaram a estudar mais sobre este 
construto. Cattell foi um dos antecessores no uso deste método, pro-
pondo um modelo dos Dezesseis Fatores de Personalidade (16PF), 
com a finalidade de obter um conjunto de itens capazes de medir este 
construto (HUTZ et al., 1998; VASCONCELOS, 2004).

A partir das contradições existentes sobre os 16PF, surgiram 
modelos acerca das dimensões da personalidade com ênfase em di-
ferentes quantidades de fatores. Foi proposto o PEN (psicoticismo, ex-
troversão, neuroticismo), elaborado por Eysenck, que intervém em três 
dimensões básicas da personalidade; e o OCEAN (abertura a novas 
experiências, conscienciosidade, extroversão, sociabilidade e neuroti-
cismo), que foi proposto por Costa e McCrae, baseando-se na análi-
se fatorial de uma série de questionários, sendo este último o mode-
lo conhecido como “Big Five”, que evidenciava a ideia das dimensões 
básicas da personalidade em cinco fatores (VASCONCELOS, 2004).

Um modelo composto por cinco fatores de personalidade é in-
teressante, pois provém de uma linguagem comum para psicólogos de 
diferentes tradições, referindo-se a um modelo básico para explicar a 
estrutura natural da personalidade e um guia que compreende as vá-
rias ênfases dos psicólogos (VASCONCELOS, 2004).

Embora haja diferenciação em relação a nomenclatura dos 
itens utilizados por alguns dos autores, os mesmos serão apresenta-
dos da seguinte forma: extroversão, amabilidade, conscienciosidade, 
neuroticismo e abertura à experiência. Que serão descritos a seguir:

O fator 1, Extroversão, é um fator associado ao nível de socia-
bilidade de um indivíduo. Disposição, otimismo, afetuosidade são ca-
racterísticas que fazem parte da definição deste traço (SILVA et al., 
2007).

O fator 2, Amabilidade, indica a tendência do indivíduo a ser 
socialmente agradável, caloroso, dócil. Refere-se a traços que levam 
a comportamentos e atitudes pró-sociais (SILVA et al., 2007).
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Fator 3, Conscienciosidade, este fator refere-se a traços ou carac-
terísticas de personalidade que levam a responsabilidade, honestidade. 
Este fator também se correlaciona com características como desempe-
nho acadêmico, cautela, organização e persistência (SILVA et al., 2007).

Fator 4, Neuroticismo, este fator diz respeito à instabilidade ou 
estabilidade emocional de um sujeito. Indivíduos com alto escore nes-
se fator tendem a ser ansiosos, preocupados e apresentam mudanças 
frequentes no humor (SILVA et al., 2007).

Fator 5, Abertura para experiência, este fator engloba carac-
terísticas como flexibilidade de pensamento, fantasia e imaginação, 
abertura para novas experiências, interesses culturais e curiosidade 
(SILVA et al., 2007).

1.3 Disposição para perdoar

O perdão como resposta é entendido como um comportamen-
to pró-social na vítima, que sofreu pensamentos, emoções e/ou com-
portamentos em direção a um transgressor (MCCULLOUGH; WIT-
VLIET, 2002).

Como uma qualidade, o perdão pode ser entendido como algo 
semelhante à intimidade, a confiança, ou o compromisso, e é encon-
trado em algumas estruturas sociais, como, por exemplo: casamen-
tos, famílias ou comunidades. Algumas unidades são caracterizadas 
por um alto grau de perdão, como: casamentos, famílias ou comuni-
dades em que os participantes são perdoados prontamente por suas 
transgressões, e outras estruturas sociais são caracterizadas por de-
senvolver menos o perdão, como por exemplo: as instituições sociais 
que visam banir os membros que cometem transgressões em forma 
de infrações (MCCULLOUGH; WITVLIET, 2002).

Perdoar não é um sentimento ou uma boa intenção, não é re-
conciliação, não é um acordo de não agressão, renúncia à vingança, 
ou ainda satisfação. Difere de conceitos, tais como desculpa, esqueci-
mento ou reconciliação já que não são virtudes morais. Por exemplo, 
a reconciliação não tem origem no interior da pessoa, pois é um acor-
do negociado entre duas ou mais pessoas com o objetivo de obter har-
monia mutua na relação (BELTRÃO, 2012).
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O perdão é a resposta moral de uma pessoa à injustiça que ou-
tra cometeu contra ela. É um ato incompatível com esquecer, pois a 
memória é uma condição necessária ao perdão. Ocorre, muitas vezes, 
um “lembrar-se para esquecer”, pois perdoar exige uma boa memória 
e a consciência clara da transgressão. As pessoas que têm o hábito de 
dizer ‘eu perdoo, mas não esqueço’, possuem uma boa saúde mental, 
pois entendem que o perdão não requer o esquecimento em relação 
ao ofensor (BELTRÃO, 2012)

A atitude de perdoar é associada aos benefícios para a saúde 
do indivíduo, favorecendo a saúde física e mental, ao passo que a pre-
sença de mágoa, promove respostas fisiológicas prejudiciais (BAR-
BOSA, 2015). Porém, o perdão não é uma tarefa fácil, pois se trata 
de um desafio humano. O perdão genuíno requer um grande traba-
lho intrapsíquico para ressignificar os danos provocados intencionais 
ou involuntários por outra pessoa. Diante disso, algumas pessoas pa-
recem estar mais dispostas ao perdão, com a capacidade de agir de 
modo disposto a perdoar em variadas circunstâncias da vida (BAR-
BOSA, 2015).

A disposição para perdoar é percebida como traço psicológi-
co e é relativamente duradoura. Essa disposição não é imutável, po-
dendo ser modificada e variar de pessoa para pessoa, também é as-
sociada a pensamentos, sentimentos, motivações e comportamentos 
(GOUVEIA et al., 2015). A disposição da vítima para perdoar é afetada 
principalmente por sua empatia sobre o ofensor e, sendo assim, a em-
patia abarca o papel de facilitador no processo do perdão (FINCHAM, 
PALEARI;  REGALIA, 2002).

Construtos como o perdão não são fáceis de avaliar, mas res-
salta-se a forma mais comum de mensuração: as escalas. A “Scale of 
Willingness to Forgive” (WTF) é uma medida desenvolvida por DeShea 
e avalia a disposição para perdoar como um traço. Esse instrumento é 
composto por doze cenários escritos como se a transgressão tivesse 
acabado de ocorrer e os participantes podem opinar do quanto eles es-
tariam dispostos a perdoar cada personagem do cenário.

DeShea realizou dois estudos mediante esta medida, e, em 
sua versão final, reuniu os doze cenários respondidos em escala tipo 
Likert. Essa medida foi validada para o contexto brasileiro por Gou-
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veia et al. (2009), apresentando uma estrutura unifatorial. As principais 
vantagens dessa medida é que a mesma é composta por cenários e 
essa forma é uma das melhores formas de estudar a disposição a per-
doar. Ademais, diz respeito à quantidade de cenários, tendo em vista 
que consegue abordar uma extensa quantidade de tipos de relaciona-
mentos e situações (BARBOSA, 2015). Para tanto, esta será a medi-
da de mensuração que será utilizada nesse estudo.
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2   METODOLOGIA

2.1 Delineamento

Realizou-se uma pesquisa de cunho quantitativo, correlacio-
nal e exploratório. Na pesquisa quantitativa existe a possibilidade de 
generalizar os resultados. Esse processo tem ênfase no processo in-
dutivo, pois se utiliza de elementos individuais para chegar a hipóte-
ses e generalizações. Sendo assim, na pesquisa quantitativa, o pes-
quisador usa apenas variáveis que sejam relevantes para a pesquisa 
(GÜNTHER, 2006).

2.2 Participantes

Contou-se com a participação voluntária de 50 mulheres víti-
mas de violência conjugal, que responderam um questionário online. 
A idade das participantes variou de 19 a 65 anos, apresentando uma 
média de 36,8 anos (dp = 11,2). Foram excluídas desse estudo ho-
mens, mulheres que não sofreram violência conjugal e mulheres que 
se recusaram a participar do estudo.

2.3 Procedimento

Após a aprovação do estudo no Comitê de Ética das Facul-
dades Integradas de Patos (CAAE: 90905918.4.0000.5181), a pes-
quisadora responsável iniciou a divulgação do questionário em redes 
sociais. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se o Google For-
ms como ferramenta para a pesquisa online. A publicação do ques-
tionário foi sucedida em grupos específicos de apoio a mulheres víti-
mas de violência, efetuados em redes sociais. Os procedimentos éti-
cos foram respeitados, colaborando com as exigências feitas pela re-
solução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todas as 
participantes foram informadas a respeito do objetivo da pesquisa. A 
execução do projeto foi iniciada após a aprovação no Comitê de Ética, 
e participou desta pesquisa apenas quem voluntariamente desejou, 
considerando que podia desistir da pesquisa, caso ansiasse. Aquelas 
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que aceitaram participar, tiveram de pactuar com o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi garantido o sigilo a todas que 
participaram da pesquisa.

2.1 Instrumentos

Para a concretização deste estudo, foi utilizado o Inventário 
dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade, originalmente elabora-
do na língua inglesa por John, Donahue e Kentle, e traduzido e adap-
tado ao contexto brasileiro por Gouveia, Meira, Santos, Jesus e For-
miga. Os índices de consistência (Alfa de Cronbach) dessa medida fi-
caram acima de 0,70 (VASCONCELOS, 2004). Esse inventário bus-
ca distinguir os fatores da personalidade: Extroversão, Amabilidade, 
Conscieciosidade, Neuroticismo e Abertura à experiência, numa esca-
la tipo Likert que vai de 1 a 5, distribuída de acordo com o nível de con-
cordância do participante (discordo totalmente, discordo, nem concor-
do nem discordo, concordo e concordo totalmente) (PIMENTEL; DON-
NELLY, 2008). Tal medida se compõe de 20 itens, distribuídos nos 5 
grandes fatores de personalidade.

Outra medida que foi utilizada é a “Scale of Willingness to For-
give” (WTF) (Escala de disposição para perdoar), que foi desenvolvida 
originalmente por De Shea e traduzida para o contexto brasileiro por 
Gouveia et al (2009). Essa escala apresenta uma estrutura com um 
único fator, e alfa de Cronbach de 0,88. Trata-se de uma escala tipo li-
kert, que reúne 12 cenários, supondo que a transgressão ocorreu na-
quele momento e os participantes respondem se estariam dispostos a 
perdoar o personagem dos cenários desta escala (BARBOSA, 2015).

Por fim, os participantes também responderam um conjunto de 
perguntas de caráter sócio demográfico (idade, sexo, estado civil e re-
ligião), com o propósito de caracterização da amostra.

2.2 Processamento e análise dos dados

Após a finalização da coleta de dados, os dados foram com-
putados e analisados através do programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Science, versão 23). Foram realizadas análises descri-
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tivas (frequência, média, desvio padrão) e bivariadas (test t, correla-
ção de spearman).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo por objetivo proporcionar informações mais detalhadas 
ao leitor, decidiu-se estruturar os resultados do presente estudo em 
quatro partes principais: (a) Perfil dos participantes da pesquisa; (b) 
Disposição Para Perdoar – Escala de Disposição para Perdoar; (c) 
Personalidade - Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personali-
dade (Big Five) e (d) Correlatos da Disposição Para Perdoar e Perso-
nalidade.

3.1  Perfil dos Participantes da Pesquisa

Conforme pode ser evidenciado na Tabela 2, o questionário só-
cio demográfico possibilitou constatar que a amostra foi composta por 
50 mulheres, vítimas de violência conjugal com idade média de 36,8 
anos (DP = 11,2), variando de 19 a 65 anos

Tabela 1 - Distribuição dos dados demográficos da amostra (N=50)
Variáveis Frequência (F) Porcentagem  (%)

Estado Civil

Solteira 15 30,0
Casada/Convivente 19 38,0
Divorciada/Separada 13 26,0
Viúva 03 6,0

Escolaridade

Ensino Fundamental Completo 01 2,0

Ensino Médio Incompleto 04 8,0

Ensino Superior Incompleto 16 32,0

Ensino Superior Completo 7 14,0

Pós-Graduação 11 22,0

Renda Familiar

1 a 3 salários mínimos 27 54,0

3 a 6 salários mínimos 17 34,0

Superior a 6 salários mínimos 06 14,0

Você tem filhos?
Sim 37 74,0

Não 13 26,0
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Religião

Católica 16 32,0

Evangélica 16 30,0

Espirita 6 12,0

Outras 13 26,0

Fonte: autora do trabalho (2018).

Em relação ao estado civil 38% (N=19), encontram-se casa-
das, 30% são solteiras (N=15), 26% situam-se divorciadas/separadas 
(N=13) e 6% da amostra apresentaram-se viúvas (N=3). No que se 
refere ao nível de escolaridade, 32% (N=16) possuíam ensino supe-
rior incompleto, 22% (N=11) exercem pós-graduação e também 22% 
(N=11) têm ensino médio completo, 14% (N=7) dispõe de ensino su-
perior completo, 8% (N=4) apresentam-se com ensino médio incom-
pleto e 2,0% (N=1) apresentou ensino fundamental incompleto. Quan-
to à filhos, 74% (N=37) da amostra tem filhos e 26% (N=13) não pos-
suí filhos.

Em consonância com os resultados obtidos, a Política Nacio-
nal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres afirma que a 
violência contra a mulher é um problema mundial. As mulheres so-
frem cotidianamente com este fenômeno que se manifesta dentro de 
seus próprios lares, atingindo mulheres de variadas classes sociais, 
origens, regiões, estados civis, escolaridade, raças e orientação sexu-
al (BRASIL, 2011).

Nessa amostra, as participantes que assinalaram que tinham 
filhos puderam responder à quantidade de filhos, sendo o mínimo 0 e 
o máximo 8 filhos, obtendo a média de 1,84 (DP=1,60), como é apre-
sentado na tabela 2.

Tabela 2 - Distribuição dos dados demográficos da amostra (N=50)
Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Idade 50 19 65 36,8 11,23

Quant. Filhos 50 0 8 1,8 1,60

Fonte: autora do trabalho (2018).
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Complementando com o resultado encontrado, Oliveira et al. 
(2009) defendem que alguns fatores foram associados a violência por 
parceiro íntimo. Dentre estes, estão às experiências de vida das mu-
lheres e nesta esfera foi percebido o maior número de filhos como re-
levância. Para Ellsberg et al. (2000), os episódios de violência se ini-
ciam pouco tempo após a união e geralmente antes da chegada dos fi-
lhos. As gestações recorrentes podem também aumentar a dependên-
cia econômica da mulher, aumentando os conflitos do casal e dificul-
tando a possibilidade de saída da situação, em locais onde há pouco 
apoio social para o cuidado das crianças.

Ainda relacionando com Ellsberg et al. (2000) o envolvimen-
to de crianças na violência é uma fonte particular de sofrimento para 
as mulheres, possivelmente mais doloroso do que a própria violência.

Timm, Pereira e Gontijo (2011) formaram um grupo fundamen-
tado na perspectiva feminista, tendo a psicologia como seu objeto de 
estudo e com objetivo de deslocar a centralidade individual do sofri-
mento para o compartilhamento das experiências de mulheres vítimas, 
tentando acabar com a privatização das emoções e propondo a res-
significação das experiências a partir de um lugar de interação. Nes-
se estudo foram realizados dez encontros, e as mulheres relataram 
como se mantinham vinculadas aos companheiros-agressores. Den-
tre as justificativas, algumas argumentaram a permanência em função 
dos(as) filhos(as), corroborando com o estudo em questão.

3.2 Disposição Para Perdoar – Escala de Disposição para Perdoar

Como objetivo específico, buscou-se analisar a disposição 
para perdoar de mulheres vítimas da violência conjugal. Diante deste 
objetivo obtivemos o seguinte resultado mostrado na tabela 3.

Tabela 3 - Escala de Disposição Para Perdoar (N=50)
Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Fator Geral de Disposição 
para Perdoar 50 0 6 2,82 1,2

Fonte: autora do trabalho (2018).
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A disposição para perdoar da amostra foi (M=2,82) próximo 
ao ponto de corte (Mediana=3), visto que o instrumento era respondi-
do numa escala de 7 pontos variando de 0 (nada disposto) à 6 (total-
mente disposto). Foi realizada outra análise com os itens 04 e 05 (“04. 
Seu (sua) namorado (a), com quem você esteve se relacionando du-
rante dois anos, diz para você que quer se separar e admite que es-
teve envolvido (a) com outras pessoas durante todo o tempo que vo-
cês namoraram” e “05. Seu (sua) namorado (a) lhe convida para uma 
festa onde você não conhece ninguém. Você concorda em encontrá-lo 
(a) diretamente no local onde a festa acontecerá. Quando você chega, 
ele (a) apenas lhe cumprimenta e passa a ignorá- lo (a) pelo resto da 
noite. Finalmente, você vai embora”) pois tratam-se de itens relacio-
nados ao relacionamento conjugal, sendo importantes para este estu-
do. Os resultados também foram próximos à mediana teórica, confor-
me exposto na tabela 4.

Tabela 4 - Escala de Disposição Para Perdoar, Análise dos itens 4 e 
5 (N=50)

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Item 04 50 0 6 2,36 1,77

Item 05 50 0 6 2,38 1,72

Fonte: autora do trabalho (2018).

A cartilha “Enfrentando a Violência Contra a Mulher” (2005) ex-
plica que a violência contra a mulher segue um ciclo, composto por 
três fases. A primeira fase é a nomeada “Aumento de tensão”, em que 
podem ocorrer incidentes menores, como: agressões verbais, crises 
de ciúmes, ameaças e/ou destruição de objetos. A vítima se sente res-
ponsável pelos atos do parceiro e pensa que se fizer as coisas corre-
tamente, os incidentes podem parar de existir.

A segunda fase é a “Explosão da violência – Descontrole e 
destruição”, marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge 
seu ponto mais elevado e acontecem os ataques mais graves, a rela-
ção se torna de difícil administração e o descontrole e a destruição fi-
cam presentes. A terceira fase é “A lua de mel – Arrependimento do 
agressor”. Ao fim do período da violência, o agressor demonstra arre-
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pendimento e medo de perder a companheira. Promete qualquer coi-
sa, demanda por perdão, compra presentes para a parceira e demons-
tra culpa e paixão, fazendo promessas de que jamais voltará a agir de 
forma violenta (BRASIL, 2005).

Guimarães (2009), em seu estudo, afirma que a fase da Lua de 
Mel produz nas mulheres falsas expectativas quanto ao companhei-
ro e a relação. É nessa fase que as vítimas “voltam atrás” e perdoam 
o agressor. Beltrão (2012) acrescenta que a ausência de perdão pos-
sa estar relacionada com a injustiça que é vivenciada. Para conseguir 
chegar até o perdão ,concerne de esforço consciente, intencional e vo-
luntário por parte da pessoa que sofreu a transgressão como resulta-
do de uma decisão de perdoar. Esse processo não é uma propriedade 
estática dos indivíduos, resultando de um processo psicológico dinâ-
mico que se desenvolve ao longo do tempo, envolvendo modificação, 
reinterpretação, e ressignificação de percepções, cognições, emoções 
e comportamentos negativos para com o ofensor que efetuou as trans-
gressões.

3.3 Personalidade - Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Per-
sonalidade (“Big Five”)

O modelo utilizado pressupõe cinco dimensões diferentes da 
personalidade (Abertura à experiência, conscienciosidade, extrover-
são, amabilidade e neuroticismo), derivadas a partir de análises fato-
riais de diversos inventários e questionários elaborados com o fim de 
avaliar a personalidade. Esse modelo representa a estrutura básica 
subjacente a todos os traços de personalidade. De acordo com estas 
teorias, a personalidade pode ser compreendida como um conjunto de 
padrões estáveis de variadas dimensões dos seres humanos, sendo 
estas: afetivas, cognitivas e comportamentais (SILVA, 2007).

Estimando a importância dos traços de personalidade em rela-
ção a mulheres vítimas  de violência conjugal e ao se envolver em um 
relacionamento, objetivou-se identificar a estrutura da personalidade 
das participantes deste estudo, e, como resultado, coube aos traços 
Conscienciosidade (M=4,3; DP=0,6) e Amabilidade (M=4,2; DP=0,6) o 
papel explicador da personalidade da amostra, podendo perceber que 
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a média não houve muita diferença de um traço para outro. Os traços 
que tiveram menor pontuação foram Extroversão (M=3,7; DP=0,8) e 
Neuroticismo (M= 3,7; DP=1,0), como é apresentado na tabela 5.

Tabela 5 - Estatística descritiva, Inventário dos Cinco Grandes Fatores 
da Personalidade (N=50)

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio    Padrão

Abertura à Experiência 50 3 5 4,0 0,6

Conscienciosidade 50 3 5 4,3 0,6

Extroversão 50 1,5 5 3,7 0,8

Amabilidade 50 2,2 5 4,2 0,6

Neuroticismo 50 1 5 3,7 1,0

Fonte: autora do trabalho (2018).

Tal resultado, corroborou com o estudo de Pinto, Varela e Vi-
nhal (2012) que objetivaram  a descrição das dimensões da personali-
dade de vítimas de violência conjugal, e foi observado que a dimensão 
com maior predominância é a conscienciosidade. Já no que diz respei-
to a dimensão Amabilidade, diferente do presente estudo, as partici-
pantes não apresentaram este traço com maior frequência.

Relacionando com Silva e Nakano (2011), a personalidade é re-
ferente a padrões de comportamento e atitudes que são peculiares dos 
indivíduos. No entanto, os traços de personalidade diferem de um indiví-
duo para outro, sendo relativamente constantes em cada pessoa.

3.4 Correlatos da Disposição Para Perdoar e Personalidade

Com o objetivo central de verificar a disposição para perdoar 
e sua relação com a personalidade de mulheres vítimas da violência 
conjugal, procedeu-se a realização de uma correlação r de Spearman, 
como apresentado na tabela 6.
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Tabela 6 - Correlação de Spearman. Escala de Disposição Para Per-
doar e Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (N=50)

Fator 
Geral
 DP

Abertura 
a Exp Consci. Extrov. Amab. Neuroti.

Fator Geral 
Disposição 

para Perdoar

rho 1,0 0,19 -0,01 0,07 0,21 -0,02

p 0,09 0,45 0,32 0,07 0,44

Fonte: autora do trabalho (2018). Notas: p*igual a nível de significân-
cia <0,05

A partir das análises realizadas percebeu-se que o “Fator Ge-
ral de Disposição para Perdoar” estabeleceu correlações positivas 
com os fatores Abertura à Experiência (r=0,19; p>0,05), Extroversão 
(r=0,07; p>0,05) e Amabilidade (r=0,21; p>0,05), enquanto com os fa-
tores Conscienciosidade (r=-0,01; p>0,05) e Neuroticismo (r=-0,02; 
p>0,05) estabeleceu correlações negativas. Apesar de existir corre-
lações, as mesmas não foram estatisticamente significativas. No en-
tanto, deve-se levar em consideração que a amostra foi limitada e re-
duzida.

Tal resultado corroborou com o estudo de Brose et al (2005), 
no qual se observou que neuroticismo e conscienciosidade foram ne-
gativamente correlacionados com a maioria das medidas de perdão. 
Os autores afirmam que o perdão envolve desapego de hostilida-
de justificando a correlação negativa com neuroticismo, e as pesso-
as que têm o cuidado de realizar obrigações sociais são menos pro-
pensos a ser compreensivos quando outros falham com suas obriga-
ções sociais e cometem erros para explicar a correlação negativa en-
tre perdão e conscienciosidade. Já a dimensão amabilidade corrobo-
rou como correlação positiva com o perdão. É esclarecido que pesso-
as com este traço de personalidade estão mais motivados a manter 
relações interpessoais positivas, e o perdão fornece meios para atin-
gir esse objetivo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência contra a mulher é um fenômeno complexo e multi-
facetado. No seu desenvolvimento estão envoltas questões culturais, 
sociais e pessoais. As diversas formas de manifestação da violência 
contra a mulher devem ser percebidas como um problema de saúde 
pública. A psicologia se insere nesse âmbito ao assumir seu compro-
misso social, diante de fenômenos que se assentem na desigualda-
de de gênero e possam causar sofrimento psíquico. Assim, em busca 
de novas informações sobre umas das faces da violência contra a mu-
lher, a presente pesquisa, voltou-se para a violência conjugal, objeti-
vando conhecer a disposição a perdoar e a personalidade das vítimas.

A abordagem realizada nesta investigação serviu de estímulo à 
reflexão e também para contribuir, de modo singelo, para o maior co-
nhecimento sobre a disposição para perdoar e personalidade de mu-
lheres vítimas de violência.

Os objetivos idealizados foram alcançados e os resultados en-
contrados foram no caminho esperado. Vale dizer que, nesta pesqui-
sa, não foi avaliado o tempo que havia acontecido a transgressão com 
a vítima, o tipo de violência sofrida, ou se a mesma continua convi-
vendo com este parceiro ou se encontra em um novo relacionamento. 
Considerando possibilidades futuras, pondera-se incluir essas ques-
tões e ampliar o número da amostra. Seria  relevante também rever o 
tempo para a pesquisa, pois esse fator foi uma das limitações encon-
tradas diante este estudo.

Tendo em vista as inúmeras consequências negativas da vio-
lência contra a mulher, faz-se necessário pensar em estratégias pre-
ventivas e interventivas, evitando danos à saúde física e psicológica 
das possíveis vítimas. Entende-se que este estudo não consistiu na 
elaboração de um modelo interventivo para a violência contra a mu-
lher, porém se confia que esses resultados são importantes e podem 
ser pensados.

Espera-se que estre trabalho contribua para a literatura sobre 
a violência contra a mulher no contexto nacional. Sabe-se que esta te-
mática, sobretudo personalidade e disposição para perdoar, ainda é 
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pouco explorada. Viabiliza-se que este trabalho possa suceder novos 
questionamentos a respeito do tema e contribuir no desenvolvimento 
de novas pesquisas.
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APÊNDICES

Questionário Sócio-Demográfico

SEXO: M (     )   F (     ) IDADE:   

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Fundamental completo ( ) 
Médio completo ( ) 
Ensino superior completo ( ) 
Fundamental incompleto ( ) 
Médio incompleto ( ) 
Ensino superior incompleto( )
Outro:   

RELIGIÃO
Cristão/Católico ( ) 
Cristão/Evangélico ( ) 
Espirita ( ) 
Budismo ( )
Outro:   

ESTADO CIVIL
Solteiro ( ) 
Casado ( ) 
Divorciado ( ) 
Viúvo ( ) 
Outro:   
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CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA
1 à 3 salários mínimos ( ) 
3 à 6 salários mínimos ( ) 
6 salários mínimos ou mais ( ) 
Você tem filhos? ( ) sim ( ) não
Se a sua resposta anterior foi sim, quantos filhos?   
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ANEXOS

ANEXO A - ESCALA DE DISPOSIÇÃO A PERDOAR

INSTRUÇÕES. Por favor, leia com atenção cada um dos cenários 
descritos a seguir. Para cada um deles, indique o quanto você estaria 
disposto (a) a perdoar a pessoa que está em destaque. Faça isso 
circulando um dos números da escala de resposta apresentada logo 
abaixo de cada cenário, de acordo com sua disposição a perdoar a 
pessoa referida. Lembre-se, depois de ler cada cenário, responda o 
quanto disposto está em perdoá-la.

01.Você conta a um colega de trabalho sobre uma idéia que você 
teve que iria melhorar a eficiência e economizar dinheiro da empre-
sa onde trabalham. Durante um encontro da equipe de trabalho, o 
chefe de vocês anuncia a melhoria e diz que a pessoa que deu a 
ideia foi o seu colega, quem receberá um bônus de R$ 1.000,00 
por isso.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

02.Você chega em casa do trabalho e pega seu colega de quarto 
olhando seu diário. Este seu colega alega que estava procurando 
um dicionário e que realmente não leu muito do seu diário.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

03. Um amigo pede emprestado R$100,00 até o próximo mês. Você 
concorda e empresta o dinheiro. Após esperar seis semanas, você 
pede a seu amigo que pague a dívida, mas ele sempre lhe ignora. 
Cinco meses depois, você ainda não recebeu o dinheiro de volta.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto



42PERSONALIDADE E DISPOSIÇÃO PARA PERDOAR 
EM MULHERES VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA CONJUGAL

04. Seu (sua) namorado (a), com quem você esteve se relacionando 
durante dois anos, diz para você que quer se separar e admite que 
esteve envolvido (a) com outras pessoas durante todo o tempo que 
vocês namoraram.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

05. Seu (sua) namorado (a) lhe convida para uma festa onde você 
não conhece ninguém. Você concorda em encontrá-lo (a) direta-
mente no local onde a festa acontecerá. Quando você chega, ele 
(a) apenas lhe cumprimenta e passa a ignorá-lo (a) pelo resto da 
noite. Finalmente, você vai embora.

Nada disposto 0 1   2    3    4    5   6 Totalmente disposto

06. Um (a) colega de trabalho pede que você faça um trabalho para 
ele (ela), mas você diz que está no meio de outro projeto que con-
sidera mais importante. Depois de seu dia de folga, você volta ao 
trabalho e descobre por seu chefe que seu colega de trabalho re-
clamou que você é difícil e não coopera.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

07. Sempre que vocês se encontram, seu tio o (a) provoca comen-
tando sobre seu peso [diz que você está muito gordo (a) ou muito 
magro (a)]. Você diz a seu tio que este tipo de comentário o (a) 
incomoda, mas ele parece não entender ou se importar, pois segue 
com os comentários.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

08. Você empresta seu violão ao seu irmão. Ao pedi-lo de volta, um 
mês depois, seu irmão diz que o vendeu, pois pensou que você 
não o queria mais.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto
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09. Um (a) amigo (a) pára de lhe chamar para fazerem coisas juntos 
(as). Você comenta isso com ele (ela) e seu (sua) amigo (a) se des-
culpa. Posteriormente, passam-se algumas semanas sem você re-
ceber dele (dela) qualquer telefonema ou respostas às suas men-
sagens. Quando, finalmente, você entra em contato com ele (ela) 
e pergunta o que está acontecendo, seu (sua) amigo (a) fica bravo 
(a) e grita com você dizendo para você deixar de ser controlador (a).

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

10. Um (a) amigo (a) íntimo (a) de muitos anos vai morar em outra ci-
dade. Quando ele (a) retorna à sua cidade para um feriado, você o 
(a) telefona. Porém, seu (sua) amigo (a) diz que ele (a) está muito 
ocupado (a) para lhe ver e que você faz parte do seu passado.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

11. Você pede a um (a) amigo (a) para ficar na sua casa por uma se-
mana enquanto você viaja. Quando você retorna, a porta da fren-
te está destrancada e não há ninguém na casa. Ao indagar o (a) 
seu (sua) amigo (a) sobre o ocorrido, ele (a) se esquiva dizendo 
que nada aconteceu, não havendo motivos para se preocupar com 
uma porta que foi acidentalmente deixada destrancada.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto

12. Você compra algumas coisas em uma loja de conveniência. Você 
recebe o troco e sai da loja. Logo depois você se dá conta que 
faltaram R$ 10,00 de troco. Quando você retorna à loja e solicita o 
restante do troco, o (a) caixa nega que tenha cometido o engano 
e se recusa a devolver a você qualquer dinheiro.

Nada disposto   0   1   2    3    4    5    6   Totalmente disposto
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ANEXO B – INVENTÁRIO DOS CINCO GRANDES FATORES DA 
PERSONALIDADE (BIG FIVE)

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentadas 20 afirmações que tratam 
de características pessoais. Leia cada uma com atenção e, utilizando 
a escala de resposta abaixo, indique o quanto concorda ou discorda 
com o fato de cada característica descrevê-lo.

1 2 3 4 5
Discordo 

Totalmente
Discordo 
em parte

Nem concordo
nem discordo

Concordo 
em parte

Concordo 
Totalmente

Eu me vejo como alguém que...

Eu me vejo como alguém que... 
01.____É conversador, comunicativo. 
02.____É minucioso, detalhista no trabalho. 
03.____Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho. 
04.____Gosta de cooperar com os outros. 
05.____É original, tem sempre novas idéias. 
06.____É temperamental, muda de humor facilmente. 
07.____É inventivo, criativo. 
08.____É prestativo e ajuda os outros. 
09.____É amável, tem consideração pelos outros. 
10.____Faz as coisas com eficiência. 
11.____É sociável, extrovertido. 
12.____É cheio de energia. 
13.____É um trabalhador de confiança. 
14.____Tem uma imaginação fértil. 
15.____Fica tenso com frequência. 
16.____Fica nervoso facilmente. 
17.____Gera muito entusiasmo. 
18.____Gosta de refletir, brincar com as ideias. 
19.____Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. 
20.____Preocupa-se muito com tudo
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