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O projeto Laços de Vida, desenvolvido pela Universidade Feevale, atende mulheres
vítimas da violência doméstica em situação de vulnerabilidade em dos locais sede na
cidade de Novo Hamburgo/RS, junto ao CREAS II - VIVA MULHER. Trata-se de
um estudo qualitativo com um grupo de mulheres, com o objetivo de analisar a relação
entre violência doméstica e suicídio. A coleta dos dados foi realizada durante os grupos
terapêuticos e por meio dos diários de campo. Percebe-se nos relatos das participantes
que as trajetórias de vida são marcadas pela violência, o que amplia o risco para
apresentarem comportamentos suicidas. Nesse sentido, torna-se relevante a
observação e o entendimento dos sinais dessas condutas visando à possibilidade de
intervenção nesses casos. Os resultados parciais indicam uma relação com os abusos
sofridos na infância e na vida adulta, levando essas mulheres às sérias complicações
emocionais, uma vez que na maioria dos casos o abuso sofrido ocorreu com
familiares muito próximos, o que gera um sofrimento psíquico silencioso, pela
ambivalência de sentimentos em relação ao abusador. Constata-se a necessidade de
uma maior abordagem sobre o tema suicídio com mulheres vítimas de violência
doméstica, pois neste grupo terapêutico foi reiteradamente manifestado a disposição
para a morte auto infringida frente as violências sofridas.
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