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Resumo: O presente artigo visa apresentar uma leitura da violência doméstica 
contra a mulher a partir de mapas mentais. Será uma análise da representação 
do crime a partir das experiências e subjetividades individuais. Num primeiro 
momento foi aplicado mapas mentais para os alunos do ensino médio da 
Escola Estadual Drº Artur Antunes Maciel no município de Juína/MT, para 
manifestarem suas percepções a respeito dessa violência. A base teórica deste 
estudo encontra-se pautada sob a ótica do pesquisador e o geógrafo 
humanista Yi-Fu Tuan, e da professora Doutora em Geografia Salete Kozel, 
quem fundamentam os trabalhos sobre o a utilização dos mapas mentais como 
ferramenta de observação, interpretação e produção de novos conhecimentos 
a partir de símbolos expressos nos mapas mentas. 
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Abstract: This article presents a reading of domestic violence against women 

from mental maps. Will be an analysis of the representation of crime from 
individual experiences and subjectivities. At first it was applied to mind maps for 
school students of State School Dr º Artur Antunes Maciel in the municipality of 
Juína / MT, to express their perceptions of such violence. The theoretical basis 
of this study is guided from the perspective of the researcher and humanist 
geographer Yi-Fu Tuan, professor and PhD in Geography Salette Kozel, who 
underpin the work on the the use of mind maps as observation, interpretation 
and production tool new knowledge from symbols expressed in mint maps. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço e todas as relações sociais sobre o mesmo são reconhecidos 

como os principais objetos de análise da Geografia. A representação do 

espaço e dos fenômenos sociais é mecanismo essencial para identificar 

especificidades de fenômenos como a violência doméstica contra a mulher. 

Diante das possibilidades de análise, os mapas mentais podem ser 

aplicados às pesquisas no intuito de permitir interpretação do objeto de estudo 

de forma individual e particular. Proporcionando assim o entendimento de 

sentimentos até então não vistos ou mesmo demonstrados de forma voluntária. 

A violência contra a mulher refere-se na relação íntima a qualquer 

comportamento que cause dano físico, psicológico ou sexual àqueles que 

fazem parte da relação. O tema violência contra a mulher vem sendo 

amplamente abordado e discutido no Brasil, quer seja no meio acadêmico, em 

movimentos sociais, na esfera de políticas públicas ou na mídia.  

Mesmo diante de alguns casos, altamente noticiados, a continuação da 

ocorrência do fenômeno, vista em cifras divulgadas por entidades vigilantes à 

questão, mostra que as informações cuidadosamente elaboradas e divulgadas 

nem sempre atingem grande parcela da sociedade (SCOTT et. al, 1996, p. 23). 

Assim, no caso em estudo, os mapas mentais contribuem para a 

caracterização e entendimento do sentimento que tal fenômeno criminoso 

causa entre os adolescentes com relação aos casos de violência contra a 

mulher e divulgação dos resultados organizados pelos órgãos responsáveis 

pela área de segurança pública.  

A criminalidade, um dos principais problemas da sociedade brasileira, 

preocupa e mobiliza as autoridades para a conscientização e o seu 

enfrentamento. No Brasil, o crime se mostra globalizado, a violência recrudesce 

por uma série de fatores, e na mesma proporção ações delitivas de toda ordem 

e dimensão também evoluem. 

Essa realidade, marcada por fatores simbólicos e culturais, tem no seu 

contexto, principalmente geográfico, um complicador para que as políticas de 

enfrentamento da violência contra a mulher sejam implementadas. Isso porque, 

muitas vezes, as mulheres agredidas não encontram atendimento próximo do 



local da agressão. Até o presente, no cenário nacional, delegacias 

especializadas, casas-abrigo e as demais assistências foram pouco pensadas. 

A violência contra a mulher, não está restrita a certo meio, não 

escolhendo raça, idade ou condição social (SILVA, 1998, p. 33). A grande 

diferença é que algumas as mulheres acabam se calando, ou seja, não 

denunciam a violência sofrida talvez por medo ou mesmo vergonha. 

Os mapas mentais permitem entender os sentimentos, o horror que o 

crime contra a mulher causa no viver da sociedade como um todo, ou seja, o 

que é demonstrado neste trabalho pelos adolescentes que participaram da 

pesquisa é a produção de imagens sobre o que estes entendem sobre 

violência doméstica.  

A imagem percebida de acordo com Debarbiex (1995) passa a ser 

apenas uma faceta da representação, indissociável de tudo que a envolve 

como o sujeito e a linguagem. A linguagem aparece como uma semantização 

que os sujeitos fazem de seu espaço vivido ou uma modalidade privilegiada de 

representação. Essa linguagem é referendada por signos que são construções 

sociais. 

Neste sentido, os mapas mentais permitem entender a ideia que estes 

adolescentes têm sobre a violência doméstica contra a mulher, direta ou 

indiretamente. As representações espaciais mentais podem ser do cotidiano, 

como por exemplo, de algum caso conhecido ou vivido por este, por alguém da 

sociedade ou mesmo a  partir de formadas de acontecimentos sociais, 

culturais, históricos e econômicos, divulgados nos meios de comunicação ou 

não.  

A análise dos mapas, representação da percepção destes adolescentes, 

é apoiada na metodologia de KOZEL (2007) que permite a observação de 

símbolos nos desenhos favorecendo a interpretação do que é percebido por 

este com relação ao conhecimento que possui sobre violência doméstica 

contra a mulher. 

Os mapas mentais são representações do vivido, são os mapas que 

trocamos ao longo de nossa história com os lugares experienciados. No mapa 

mental, representação do saber percebido, o lugar se apresenta tal como ele é, 

com sua forma, histórias concretas e simbólicas, cujo imaginário é reconhecido 

como uma forma de apreensão do lugar. (NOGUEIRA, 1994 apud SIMIELLI, 



1999). Os mapas mentais revelam como o lugar é compreendido e vivido.  

 

REFLEXO DO CRIME 

 

Ao lado da identificação da violência, dos seus mecanismos inibitórios e 

restritivos, busca-se qual o caminho para amparar as vítimas e indicar novos 

procedimentos e comportamentos aos seus familiares, muitas vezes, 

agressores. A tarefa continua sendo árdua, pois o terreno a ser trabalhado é o 

da formação dos valores, ou propriamente, da recomposição dos valores 

assentados em suas vidas (AIRES, 1981, p.34).  

A violência como ação transforma o ser humano em coisa, em objeto. 

Sob o mesmo prisma, Adorno (1998) ressalta que as pessoas que cometem 

atos violentos percebem o outro como coisa. Portanto, discutir, neste estudo, a 

violência contra a mulher e entender o reflexo deste tipo de crime no âmbito 

familiar incentiva esta pesquisa, entendida como uma das múltiplas formas de 

expressão da violência é uma tentativa de colaborar para uma compreensão 

ampla desse fenômeno, considerando-o um processo social, um mecanismo de 

expressão da sociedade, uma resposta associada à forma de poder vigente.  

Conhecer o fato criminoso, a violência contra a mulher, é mostra o perfil 

deste problema que assolam os todos os níveis da sociedade a partir dos 

diversos olhares e percepções. 

Infância e adolescência são fases iniciais da vida do ser humano, 

períodos da vida em que todos os acontecimentos são determinantes para a 

formação do caráter do futuro adulto. O desenvolvimento da personalidade a 

partir dos aspectos psicológicos é influenciado pela presença ou não dos 

diversos comportamentos alheios ao qual a criança e o adolescente sofrem 

influência. 

O período de desenvolvimento que vai do nascimento até 

aproximadamente o décimo terceiro ano de vida de uma pessoa, é o período 

determinado como infância e a adolescência vai até o décimo oitavo1 ano de 

vida, é a transição entre a infância e a fase adulta, fases onde o 
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1988. 



desenvolvimento da personalidade é diretamente afetado por diversos fatores 

que o envolve. A violência doméstica contra a mulher, que pode ser tanto 

expressada na forma da agressão física ou psicológica atinge as crianças e os 

adolescentes da sociedade. 

A família, escola, a comunidade e o meio social onde vive a criança ou o 

adolescente devem ser saudáveis, uma vez que este período da vida é de 

grande desenvolvimento físico que gradualmente esta criança muda com a 

puberdade, comportamento e estrutura psicológica tendo assim a formação de 

sua base de personalidade. 

A família corresponde a uma instituição que exerce uma influência 

significativa durante todo o processo de desenvolvimento do indivíduo, sendo 

encarada, geralmente, como um grupo que apresenta uma organização 

complexa e que está inserido em um contexto social mais amplo, mantendo 

com este constante interação (BIASOLI-ALVES, 2004 apud PRATTA & 

SANTOS, 2007, p. 27).  

Não importa a configuração que a família assuma, continuará a existir, 

pois é o que pode assegurar à criança, aos novos sujeitos que se apresentam 

ao mundo, o direito ao amor, ao acolhimento no mundo humano e à palavra. 

(AMAZONAS & BRAGA, 2006, p.19). 

A violência é, atualmente, reconhecida como um problema que mobiliza 

a atuação das diversas instituições, governamentais ou não governamentais, 

envolvidas com a promoção da saúde pública. As vertentes desse problema 

são várias: a violência estrutural, determinada pelas condições 

socioeconômicas e políticas; a violência cultural, oriunda das relações de 

dominação de diversos tipos: raciais, étnicas, dos grupos etários e familiares; e 

a violência de delinqüência, caracterizada pelos casos socialmente vinculados 

à criminalidade (BRASIL, 1993, p 14). 

O desenvolvimento da criança é dinâmico, ou seja, os fatores-genético 

ambientais interagem de uma forma interdependente e dinâmica, modificando-

se em função da influência mútua existente entre eles, isto é, a criança altera o 

seu ambiente e por sua vez esta é alterada pelas mudanças que provoca.  

Isto implica que na análise das situações de risco ou perigo, seja levada 

em linha de conta, esta dinâmica inter-relacional e que cada caso não seja 

analisado apenas numa vertente individual e circunstancial, devendo ponderar-



se toda uma história de vida, contextualizada num percurso desenvolvimental 

marcado pelas interações genético-ambientais (REIS, 2009, p.21). 

Assim, a família é considerada um ciclo vital, do qual, trará algumas 

consequências e interferências no aspecto emocional, assim como na 

construção de sua identidade, que será vista como um espelho para as 

gerações futuras, capaz de construir o alicerce no decorrer da vida (BUNA, 

2005, 34).   

Não importa a configuração que a família assuma, continuará a existir, 

pois é o que pode assegurar à criança ou o adolescente, aos novos sujeitos 

que se apresentam ao mundo, o direito ao amor, ao acolhimento no mundo 

humano e à palavra. (AMAZONAS & BRAGA, 2006, p.12). 

Em sequência ao papel que deve ser desempenhado pela família em 

busca do ampara e a boa formação da criança e do adolescente, vem à escola 

e é neste meio que estes vão refletir o que vivem e presenciam em casa. 

 

O LUGAR DA PESQUISA 

Como conceito tradicional nos estudos geográficos, independente da 

abordagem teórico-metodológica da ciência geográfica, o lugar como 

localização no âmbito da pesquisa é turma do 1ª E da Escola Estadual de 

Ensino Médio Doutor Artur Antunes Maciel, localizada na cidade de Juína 

(figura 01). 

 É um município brasileiro do estado de Mato Grosso, na divisa com 

Rondônia. Situa-se inteiramente dentro do bioma Amazônia e é cidade-pólo da 

microrregião do Aripuanã. Com população de 39.255 habitantes, área de 

26.189.963 KM2 e instalação em 01/02/19832. 
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Figura 1.Município de Juína/MT. 
Fonte: IBGE,2010. 

 
A turma é composta por 30 alunos, sendo mista, pois o número de 

meninas e meninos é quase idêntico. Mesclada todos os tipos de classes 

sociais, pois existe na cidade a distribuição do ensino médio somente entre o 

Instituto Federal do Mato Gross (IFMT) e o EJA, escola de Ensino para Jovens 

e Adultos. Por isto a Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Artur Antunes 

Maciel acaba atendendo praticamente os alunos de todos os bairros da cidade. 

O trabalho feito na escola na aplicação dos mapas mentais com os 

adolescentes foi para ratificar se entre os alunos podem-se perceber 

comportamentos que evidenciam a existência ou não a violência doméstica 

contra a mulher no âmbito familiar. 

Neste sentido é importante observar também que uma das funções 

sociais da escola é preparar o cidadão para o exercício pleno da cidadania 

vivendo como profissional e cidadão. Pode-se delinear esta preparação não 

como apenas o repasse aos alunos dos conteúdos constantes nas matrizes, 

mas preponderantemente no fato de que o aluno deve interagir com seu meio 

ao estudar (TORRES 2006, p.52).   



Com um bom ambiente familiar e conjuntamente a presença e atuação 

da escola na vida destes são certamente possíveis propor uma infância ou 

adolescência a estes que necessitam da comunhão destes dois entes presente 

durante essa trajetória de suas vidas. 

O ente humano necessita, durante sua infância, de quem o crie e 

eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, em suma, 

tenha a regência de sua pessoa e seus bens. As pessoas naturalmente 

indicadas para o exercício dessa missão são os pais. A eles confere a lei, em 

princípio, esse ministério, organizando-o no instituto do poder familiar 

(GONÇALVES, 2008, p.22). 

 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PARTIR DOS MAPAS MENTAIS 

A proposta feita aos estudantes foi à construção de mapa mental sobre o 

que estes entendiam sobre violência doméstica contra a mulher, ou seja, que 

fizessem desenhos no intuito de representar o sentimento destes com relação 

ao crime. A faixa etária dos estudantes que participaram do ensaio é de 15 a 

17 anos, ou seja, adolescentes em formação e constituição comportamental. 

É importante mencionar a interação com estes para a percepção e 

interpretação, possibilitando compreender melhor as representações feitas por 

estes adolescentes a respeito da violência que pode ser percebida nas 

relações do cotidiano. 

Conforme Kozel (2001), as representações estão ligadas às percepções, 

de como os seres humanos percebem e codificam o que esta ao seu redor. A 

representação é uma forma de linguagem que carrega consigo significados 

diversos, assim como imagens e valores, esses são intrínsecos de vivências e 

experiências espaciais, em que a abordagem da percepção encontra-se 

associada aos estudos dos mapas mentais. 

Essa metodologia considera as vivências sensíveis do ser humano, 

sendo atrelado ao método Fenomenológico da Geografia Humanista, que 

busca uma forma de pensar e compreender a ação humana no espaço, os 

seus sentimentos.  

Nessa perspectiva, os mapas mentais são uma forma de linguagem, 

uma perspectiva metodológica, que reflete o espaço vivido, valoriza o ser 



humano enquanto produtor de cultura capaz de atribuir valores e significados 

aos objetos apreendidos e representados (Kozel, 2007, p.12). 

Os mapas mentais são signos originários da construção social, em que 

cada indivíduo faz a apreensão e representação do mundo ancorada a uma 

forma de linguagem e na sua trajetória pessoal, nos caminhos que percorre ou 

percorreu no que vivenciou ou esta vivenciando, nas suas experiências vividas 

assim, fazendo a construção de imagens.A subjetividade é fundamental para a 

construção dos mapas mentais, e manifesta as experiências por meio dos 

sentidos e vivências do ser humano. 

Para a interpretação das representações dos desenhos produzidos pelos 

adolescentes foram observadas três etapas: 1ª) a leitura dos desenhos criados 

pelo estudantes presentes em sala de aula ao momento do desenvolvimento 

da dimânica; 2ª) as revelações observadas durante a aplicação; 3ª) a 

interpretação das pesquisadoras responsáveis pela aplicação e leitura dos 

mapas constituídos ao final. 

Os mapas mentais produzidos e consequentemente a interpretação 

destes simbolizando o horror; repulsa e indignação acerca da prática de 

violência doméstica contra a mulher pode ser percebido através das imagens e 

interpretações das imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Mapas Mentais produzidos pelos discentes da EscolaDrº Artur Antunes Maciel. 
       Imagem 1: Mulher sendo silenciada. 
 
 



A imagem expressa, primeiramente certa opressão, prisão em que a 

mulher vítima de violência doméstica vive, que pode ser observado na corda 

que amordaça sua boca, nas formas e nos elementos que compõe a 

imagem.Reflete profunda tristeza e abandono, organização dos elementos que 

estão dispostos na imagem representa dor e decepção que a mulher agredida 

sente por ser ferida pela pessoa que ama. 

Esta representação pode revelar que este estudante possui bom 

conhecimento sobre os sentimentos que acometem a vítima desta violência, 

quando mapeia elementos fundamentais que representa o aprisionamento, a 

corda e, até a expressão da tristeza no olhar da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapas Mentais produzidos pelos discentes da Escola Drº Artur Antunes Maciel. 

Imagem 2: Homem ameaçando a companheira. 

 

Observa-se, nesta imagem, a representação de múltiplos elementos da 

relação de gênero, apontando neste caso o âmbito familiar, tais como: a 

convivência cotidiana dentro de casa entre o homem e a mulher, também os 

elementos que compõe a atividade doméstica que em muitos casos é 

desenvolvido apenas pela mulher. 

 Na imagem é transparente o poder exercido pelo homem sobre a 

mulher. Percebe-se que o estudante preocupou-se em expressar os elementos 



utilizados para causar medo e lesão no corpo da mulher, também que esta é 

obrigada a limpar o ambiente sozinha.  

Nesta representação, o estudante mostra ter conhecimento sobre a 

violência doméstica contra a mulher, demonstra que a vitima é obrigada a 

realizar tarefas domésticas sozinha sem auxilio do companheiro. A imagem 

parecer expressar um sentimento de angustia e medo, demonstrando que é 

cotidiano a violência contra a mulher. 

 

 

Fonte: Mapas Mentais produzidos pelos discentes da Escola Drº Artur Antunes Maciel. 

Imagem 3: Homem agredindo a companheira. 

 

Nesta imagem o estudante preocupou-se em demonstrar elemento que 

configuram o ambiente externo que convive o casal. Em seu desenho, com 

elementos da natureza e cores, destaca nuvens, o sol, árvore, a mulher vítima 

de agressão física e o agressor em ação. É uma imagem que demonstra que a 

mulher é vítima de agressão de seu par não só dentro do espaço da casa, mas 

em qualquer outro ambiente.  

Demonstra também as lesões produzidas pelo agressor, marcas físicas 

que além do corpo marcam a alma desta vítima. O agressor representado em 

ação, configurando que a agressão sofrida é contínua. Um ponto curioso desta 

imagem é a expressão do sol que o aluno preocupou-se em demonstrar, pode 

configura que todo o ambiente, ou seja, os que compõe o cenário são atingidos 

pela violência doméstica, um exemplo os filhos.  



A imagem a seguir expressa grande conhecimento e conscientização 

sobre a violência e opinião com relação ao enfrentamento da violência contra a 

mulher. O mapa mental produzido é rico em elementos que caracterizam e 

evidenciam a violência física contra a mulher. Apresenta cores vivas que 

podem ser entendidas como as marca que permanecerá na memória da vítima 

por toda sua vida.  

Destaca um véu vermelho que compõe o desenho da mulher vítima da 

agressão física, ou seja, a imagem demonstra que a mulher perdendo sangue, 

assim a demonstração da vida que esta perde a cada agressão sofrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapas Mentais produzidos pelos discentes da Escola Drº Artur Antunes Maciel. 

Imagem 3:Mulher com hematomas de uma agressão física. 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

A partir dos mapas produzidos e observados, pode-se considerar que a 

representação da violência doméstica contra a mulher é bem compreendida 

entre os estudantes que participaram da dinâmica, As imagens analisadas 

revelam muitos pontos em comum, como a dor, o sofrimento e a agressão 

vivida pela mulher vítima. 

As marcas demonstradas nos corpos das mulheres nos desenhos é sem 

dúvida um simbólico, a representação do horror vivido pelas mulheres 



agredidas. O mapa mental permite observar que os estudantes tem a 

percepção efetiva da ocorrência deste fenômeno de criminalidade no espaço e 

condições de transpor essa informação para o papel. 

Este estudo faz refletir que a escola em tempos atuais, exige posturas 

diferenciadas no ensino, de modo que deve oferecer metodologias aos alunos 

para que estes sejam capazes de entender e compreender a realidade em que 

vivem, por isso convém desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e 

interpretativo das questões sobre violência contra a mulher, pois é um 

agravante que está impregnado na nossa sociedade que se apresenta ainda 

machista para certos tipos de assuntos. 

Desse modo, os mapas mentais se apresentam como uma metodologia 

que auxilia na tentativa de compreender a realidade vivenciada e experienciada 

de mundo pelos estudantes, pois refletem a construção sociocultural que estes 

trazem para a escola, valorando sua cultura e subjetividade. De certa forma 

dando autonomia para expressarem suas relações no mundo. 
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