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Resumo: Este trabalho tem como finalidade apresentar o resultado de uma pesquisa de campo 

desenvolvida com as mulheres atendidas no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) de Paranavaí/Pr no ano de 2018. O estudo contou com a participação de 

mulheres que ainda estavam no ciclo da violência doméstica e mulheres que conseguiram 

romper com o mesmo, buscando uma maior visibilidade e compreensão de ambas as realidades. 

Através das questões abordadas neste trabalho são acrescentados conhecimentos primordiais 

para a atuação dos/das assistentes sociais no âmbito das equipes multiprofissionais, que 

buscam uma melhor forma de atender as usuárias em suas situações vivenciadas.   
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Introdução: 

A pesquisa apresentada no texto, teve como objeto de estudo “O Ciclo 

da Violência Doméstica a partir do CREAS de Paranavaí-PR” e foi realizada no 

ano de 2018. 

 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, foi 

escolhido como “lócus” do estudo, pelo fato de atender mulheres que 

vivenciaram o Ciclo da Violência Doméstica, e as que ainda vivenciavam esse 

processo na ocasião. 

A pesquisa foi essencialmente qualitativa. Todavia, foram utilizadas 

referências bibliográficas e documentais para fundamentarem o objeto em curso.  

 Sobre a pesquisa qualitativa Martinelli destaca que “(...) não é o número 

de pessoas que vai prestar a informação que importa, mas o significado que 

esses sujeitos têm em função do que estamos buscando com a pesquisa” 

(MARTINELLI, 1999, p. 24). Portanto, não é o número de pessoas que irá 

influenciar no resultado da pesquisa, mas sim, a eficácia na elaboração dos 

resultados. 
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Estabelecido o “lócus”, as sujeitas e a natureza da pesquisa, definiu-se 

a entrevista e sua realização, com a utilização de um roteiro semiestruturado. 

Foram feitos os questionamentos com base na vivência e no conhecimento 

destas sobre o Ciclo da Violência Doméstica, seguindo o roteiro elaborado pela 

pesquisadora. 

 O universo da pesquisa foi constituído por 10 mulheres que participam 

da reunião mensal ocorrida no CREAS, sendo que todas  haviam passado ou 

estavam passando pelo ciclo da violência doméstica. O convite formal para a 

realização da entrevista, ocorreu em uma das reuniões mensais realizadas no 

CREAS, sendo que foi explicado o intuito da pesquisa e posteriormente  

realizado o convite a todas as mulheres que participaram desta reunião. De 

forma espontânea, quatro destas mulheres se prontificaram a participar da 

entrevista. Dito isto, a amostra da pesquisa foi definida com quatro mulheres, 

sendo que duas destas ainda vivenciam o Ciclo da Violência Doméstica, e as 

outras duas já tinham conseguido romper com este processo. 

Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

as mulheres que se dispuseram a fazer parte deste trabalho através da 

entrevista, explicando os objetivos do estudo, esclarecendo possíveis dúvidas, e 

garantindo o sigilo da identidade das mesmas. 

Seguindo a estrutura da pesquisa, ressalta-se então que as entrevistas 

foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado, formado por questões 

abertas, dividido em três eixos de análise: a) Compreensão das mulheres sobre 

o significado da violência doméstica; b) Relato sobre como ocorreu este 

processo em sua vivência e a dificuldade no rompimento com o Ciclo da 

Violência Doméstica; c) Sugestões das entrevistadas para o rompimento do 

Ciclo da Violência Doméstica. 

Desenvolvimento 

O primeiro eixo, expõe dados relacionados ao conhecimento sobre 

violência doméstica, fornecidos pelas mulheres que vivenciaram tais situações.  

Rocha (2007) apud Moro (2009) esclarece que a violência doméstica, por 

estar na abrangência do âmbito doméstico, ou seja, no espaço residencial, 

estando em contato com as relações familiares, é descrito como uma questão 

rigorosamente de âmbito privado, marcados por traços em que a família se 



 

apresenta como algo privado, natural, sagrado, na qual são estabelecidas 

apenas relações de afeto, amor, carinho e proteção. 

Tomando como base o primeiro eixo que trata compreensão das mulheres 

sobre o significado da violência doméstica, organizou-se as respostas das quatro 

entrevistadas, que demonstraram sua compreensão a respeito. 

‘’A agressão não é só física, eu acho que moral, invadir uma 
privacidade, eu acho que tudo isso gera uma violência, porque hoje em 
dia é um surto de violência, antigamente nem tinha muito, mas agora 
os homens acham que ou a mulher fica com ele ou não fica com mais 
ninguém. É mais machismo também que acaba gerando uma 
violência”. (fala de Maria 1) 
 
”No meu caso a violência doméstica começou com xingamentos, com 
a falta de respeito e depois de um tempo teve uma agressão física, 
mas hoje eu vejo que quando ele me xingava, já era uma agressão. 
Antes eu achava que era nervosismo, uma discussão normal, que quer 
queira ou não, a gente vive numa sociedade que acaba muitos casais 
discutindo e falando coisas que não devem e a gente vai levando 
assim, mas hoje eu vejo e aprendi aqui também (CREAS) que até as 
discussões começam a partir do momento que haja uma falta de 
respeito que venha a denegrir a nossa imagem, que deteriora nós 
como pessoas, como mulheres, isto já é uma agressão’’. (fala de Maria 
2) 
 
“Violência Doméstica é quando você tem uma pessoa que te intimida, 
te ofende verbalmente e fisicamente, e te oprime. Eu acho que é isso“. 
(fala de Maria 3) 
“A violência doméstica partiu da ignorância, dele vir para cima, me 
xingar...Vagabunda ...Eu acho muito pesado, isso pesa na minha 
cabeça dele vir me xingar de vagabunda, biscate, puta e vir pra cima 
de mim. Isso que eu acho que é uma violência”. (fala de Maria 4) 

As quatro entrevistadas entendem por violência doméstica não só a física, 

mas também a psicológica, que é a que mais afeta a autoestima da mulher. 

Vale ressaltar que a violência psicológica acompanha 90% das vezes 
dos relatos sobre formas físicas ou sexuais de violência. Tal violência 
é difícil de ser identificada já que é camuflada por ações que 
aparentemente não se relacionam com a violência em sentido amplo, 
também por existir vínculos afetivos entre a vítima e o agressor, ou 
porque muitos só consideram violência doméstica quando há violência 
física. (SANTOS et al, 2014, p.83) 
 

De acordo com Guedes e Gomes (2014) tendo como base a Cartilha 

Maria da Penha e Direitos da Mulher, do Ministério Público Federal, a violência 

encontra-se classificada em cinco tipos: violência física, violência psicológica, 

violência sexual, violência patrimonial e violência moral. 

Após a análise da compreensão destas mulheres acerca da violência 

doméstica, foi analisado o segundo eixo, que aborda ‘’O Ciclo da Violência 

Doméstica a partir do conhecimento das entrevistadas. 



 

No segundo eixo foi abordado o conhecimento de duas entrevistadas 

(Maria 1 e Maria 3). As sujeitas da pesquisa nos trouxeram esclarecimentos de 

como foi o período no qual sofreram violência doméstica, esclarecendo ainda se 

há dificuldade ou não no rompimento deste processo 

 É pertinente lembrar que Maria 1 já rompeu com o ciclo da violência 

doméstica e Maria 3 ainda continua neste processo.  

De acordo com Carmo (2010), para a mulher é muito difícil romper com 

esse ciclo, ela vive momentos de sucessivas crises emocionais e psicológicas, 

sem falar em que a mulher tende a depositar todas suas expectativas e sonhos 

em torno daquela pessoa. 

No caso de Maria 1, foi possível analisar que a mesma sofreu violência 

verbal ao longo de sua relação, porém, a que mais à atingiu foi a violência física, 

devido seu filho mais velho ter presenciado a cena de violência. 

“Nossa, foi muito difícil, porque foi na frente do meu filho mais velho, 
porque o pai deles me pegou pelo pescoço, me levantou do chão uns 
dois palmos, na frente do meu filho, tanto que depois disso, um ano 
certinho, ninguém podia chegar perto de mim, ninguém podia me 
abraçar, que ele entrava em desespero porque ficou no psicológico 
dele, aquela cena então, afetou ele e não foi só isso, foi verbal, foi de 
outras maneiras. Uma coisa gera a outra, aí se a gente não dá um 
basta sempre vai ficar assim e pode sempre piorar”. (MARIA 1). 

Diante do exposto, podemos perceber o quanto essa agressão por parte 

do marido afetou a vida de Maria 1, pois, não atingiu somente a ela, mas também, 

refletiu de maneira muito expansiva na vida de seu filho, que ao presenciar a 

cena, teve seu psicológico afetado por muito tempo, não conseguia ver nenhuma 

pessoa se aproximando de sua mãe, pois, aquilo o remetia a lembrança da forte 

cena de agressão que presenciou. 

De acordo com Carmo (2010), essa dificuldade que algumas mulheres 

sentem na fragmentação desse ciclo reflete diretamente no relacionamento com 

seus filhos, uma vez que, estes presenciam cenas de discussão, de humilhação, 

de extrema submissão, e até agressões, o que muitas vezes pode gerar 

sentimento de revolta, de medo e até mesmo de ódio e rancores. (...) 

Maria 1, também destaca a importância da mulher se libertar de uma 

relação abusiva o quanto antes, pois indaga, que quanto maior o tempo de 

convivência na mesma, pior tende a ficar a situação.  



 

De acordo com Carmo (2010), é essencial entender que as mulheres que 

passam pelo ciclo da violência doméstica estão fragilizadas emocionalmente e 

fisicamente, e assim acreditam que seu companheiro pode mudar, mas não é o 

que acontece, na maioria dos casos a situação só tende a piorar. 

No caso de Maria 3, ela nos esclarece que já sofreu violência doméstica 

várias vezes. Em um primeiro momento começou com as discussões, período 

no qual ela disse para seu esposo que queria a separação, nesta ocasião, ele à 

agrediu fisicamente. Ela também nos informa que posteriormente as brigas se 

intensificaram, de forma que seu esposo tentou agredi-la novamente, neste 

período eles ficaram separados por um determinado tempo, no entanto, mesmo 

no intervalo de tempo em que estavam separados, ele a perseguia e a insultava 

com diversos palavrões. Atualmente, o casal se encontra juntos, no entanto, seu 

esposo à ameaça constantemente, se referindo sempre aos filhos, a retirá-los de 

sua presença. 

‘’Eu já sofri violência doméstica mais de uma vez, de uma vez eu e meu 
marido estávamos discutindo, eu falei pra ele que iria me separar e ele 
então me empurrou na parede, meu braço ficou todo ralado (...) Da 
outra vez, ele veio pra cima de mim, pra me bater, por causa de brigas, 
mas eu me abaixei e ele quebrou todo o guarda roupa. A gente se 
separou, ficamos quatro meses separados, e ele passava em frente da 
minha casa, me chamava de ‘’biscate’’, dos piores nomes possíveis. 
Ele me ameaça, até hoje ele me ameaça, ele fala que se eu me separar 
dele ele vai levar meus filhos de mim, me ameaça verbalmente e ainda 
me xinga muito.’’ (Maria 3). 

 

Ao observar a fala de Maria 3, podemos visualizar que a mesma sofreu e 

ainda sofre violência doméstica por parte de seu parceiro, sendo que ela não 

consegue se desvincular do mesmo, devido temer que este retire seus filhos de 

sua presença. 

De acordo com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (2019), 

uma das barreiras que impedem o rompimento do ciclo se refere ao fato do 

agressor recorrer a chantagens e ameaças para impedir esse rompimento, como 

fazer a exigência da guarda dos filhos, negar a pensão alimentícia, ou até mesmo 

ir ao trabalho da mulher fazendo falsas acusações sobre ela.  

No que se refere a dificuldade no rompimento do ciclo da violência 

doméstica, podemos resgatar a fala de Maria 2 (que já rompeu com o ciclo) e a 

fala de Maria 4 (que permanece no ciclo).  



 
“É difícil, porque no meu caso, eu tinha meus filhos pequenos, foram 
gestações complexas e então eu optei por permanecer no 
relacionamento, porque eu achava que sozinha eu não iria conseguir 
dar conta de cuidar dos meus filhos, e a parte financeira também 
pesava bastante, então foi difícil pra mim, mas quando eu realmente vi 
que não existia mais nada que pudesse fazer a gente ficar juntos, voltar 
a ter um bom relacionamento, ai eu falei: ’não eu vou dar um basta, 
mas realmente é muito difícil sim, devido principalmente aos filhos e 
também a situação econômica. (fala de Maria 2) 

 

Ao analisar a fala de Maria 2, podemos verificar o quanto há dificuldade 

para as mulheres romperem com o Ciclo da Violência Doméstica, devido a vários 

motivos, porém, no seu caso o que mais interferiu foi a dependência econômica 

por se preocupar em manter uma estabilidade para seus filhos. 

Conforme relata Luz (2015), a violência apresenta-se como uma 

consequência da situação vivenciada pelas mulheres que se sentiam 

fragilizadas e inferiores ao marido, ou seja, para serem bem vistas pela 

sociedade como uma esposa correta, ela deveria aceitar a dependência 

financeira, emocional e até mesmo vivenciar situações de agressões de 

diversas formas. 

‘’Eu acho que é difícil porque eu não consigo ser uma pessoa 
dependente ainda, eu tenho medo das coisas. Então eu acho assim, 
que eu tenho medo da solidão, de ficar sozinha, de entrar em um outro 
relacionamento, porque eu já tive três relacionamentos e nenhum foi 
bom, então eu fico forçando nesse relacionamento, pensando que 
ainda pode dar certo (...) Mas tem outra coisa, eu só fico com ele 
porque tenho muito medo dele fazer maldade com meu filho... (choros) 
... eu fico tentando forçar sabe, mas é por causa do meu filho, porque 
se ele me matar eu não ligo, agora eu não quero ver a morte do meu 
filho’’. (Maria 4). 

 

Ao observar a fala de Maria 4, podemos visualizar a sua extrema 

dificuldade para romper com o Ciclo, sendo que diversos motivos fazem com ela 

permaneça nessa relação violenta, motivo os quais a maioria da sociedade 

desconhece. 

De acordo com Cavalcanti (2005) apud Marques e Pereira (2009), a vítima 

de violência doméstica, geralmente, tem a autoestima baixa e se encontra presa 

na relação com quem a agride por vários fatores. O agressor geralmente a acusa 

de ser responsável pela agressão. Diante disso, a mulher em situação de 

violência tende a sofrer os efeitos da discriminação, culpa e vergonha. Também 

se sente violada e traída, já que o agressor prometeu não mais repetir as 

agressões e termina não cumprindo a promessa. Dias (2007) chama a atenção 



 

sobre o risco, no qual, a sociedade expõe a mulher ao ‘’vender’’ a ela a ideia de 

que é frágil, sensível e necessita de proteção, e ao delegar ao homem o papel 

de protetor e provedor do lar, pois, segundo ela, é neste momento que se 

legítima a dominação e o sentimento de superioridade masculino. Diante disso, 

a agressão vem ser um resultado de toda esta construção social, cultural e 

histórica.  

No terceiro eixo foram analisadas por fim as sugestões das entrevistadas 

sobre as possibilidades de rompimentos definitivo com o autor da violência e 

consequentemente com o ciclo da violência doméstica. É plausível trazer a fala 

de Maria 2, que já rompeu com o relacionamento abusivo e de Maria 4, que 

permanece dentro deste.  

Dito isto, Maria 2 nos trouxe a seguinte fala: 

‘’Olha eu acho que o primeiro de tudo é tomar consciência que o 
homem não vai mudar, ele bateu uma vez, ele vai bater duas, três, 
quatro, cinco, quantas vezes for necessário, e nessa história nós não 
somos culpada, porque eu me achava culpada, que eu provocava ele 
as vezes, falava coisas que deixava ele nervoso, até o ponto dele 
estourar, mas a gente não é culpada, por mais que ele esteja nervoso, 
nada justifica ele agredir a gente. Então primeiro de tudo nós temos 
que tomar consciência de que não somos culpada, em segundo lugar 
se empoderar, nós temos que se empoderar, trabalhar nossa 
autoestima, nossas questões físicas e psicológicas, e acreditar que nós  
podemos romper com o ciclo sim, é difícil sim. (fala de Maria 2) 

 

A fala de Maria 2, vem reafirmar a importância da mulher se conscientizar 

de que ela não é culpada por nenhuma agressão que venha a sofrer, de que não 

há motivos que justifiquem uma violência cometida contra ela, de que o único 

responsável por essa situação é o próprio agressor. Seu relato também nos 

remete o quanto se faz necessário de que a mulher trabalhe aquilo que a aflige, 

fisicamente ou psicologicamente, a fim de que possa superar a situação e assim 

romper definitivamente com as agressões que lhe são cometidas. Priori 

esclarece esse quadro apresentado por Maria 2: 

A violência de gênero desencadeia nas vítimas fatores emocionais 
como medo, constrangimento, abalos psíquicos e desestrutura a 
personalidade devido à opressão constante em que convivem, 
contribuindo para o sentimento da culpa, debilidade emocional, 
isolamento e inferioridade. (PRIORI, 2007, p.41). 
 

Dando continuidade em sua fala a mesma nos relatou que:  

‘’Quando eu me separei eu cheguei aqui muito debilitada, fragilizada, 
tanto emocionalmente, quanto fisicamente, mas a gente consegue 
encontrar um apoio, se não tem coragem de falar pra família, por 



 
vergonha, por medo, por achar que não vai ter apoio, procura um órgão 
responsável, graças a Deus hoje existe leis, existe órgãos que ajuda 
as mulheres, como aqui no CREAS que ajuda mulheres que são 
vítimas de violência doméstica, independentemente do tipo que for ela, 
procura ajuda. E existe leis para o homem pagar pensão, se a mulher 
não tem condições de se sustentar, ele é obrigado a pagar pensão sim, 
até ela conseguir um emprego, e fale com a família, porque eu acredito 
que nenhum pai e nenhuma mãe, que sabe que sua filha está sendo 
vítima de violência doméstica, vai jogar ela na rua. Então procure seus 
pais, procure seus netos caso você tenha e tenham coragem de romper 
com esse ciclo, que é o mais importante, depois gente vai vivendo um 
dia após o outro, a gente vai seguindo’’. (fala de Maria 2) 

 

Diante do exposto é possível observar o quão importante são os órgãos 

que auxiliam a mulher no rompimento do Ciclo da Violência Doméstica, uma vez 

que na cidade de Paranavaí contamos uma Rede de Atendimento à mulher em 

situação de Violência, composta pela Delegacia da Mulher, CREAS, Centro de 

Referência de Assistência Social-CRAS, Núcleo Maria da Penha-NUMAPE, 

Ministério Público e Patrulha Maria da Penha. Dando ênfase que nesse momento 

é essencial a mulher ter um esclarecimento da existência das leis e instituições 

que as amparam. 

 Já no que se refere a Maria 3, em seu relato a mesma nos trouxe o quanto 

é essencial à mulher ter amor próprio, ressaltando o quanto é necessário a 

mulher terminar o relacionamento quando ela perceber que a relação está lhe 

prejudicando. 

Ela também ressaltou a importância de a mulher visualizar isto o quanto 

antes, pois com o tempo esta relação só tende a piorar, por isso é primordial à 

mulher decidir romper com este relacionamento, mesmo que venha a sofrer 

devido ter algum sentimento pelo parceiro. 

‘’Ela tem que se amar primeiro, e quando ela ver que o relacionamento 
está fazendo mal, que o relacionamento não vai fluir, termina, e eu 
acredito que a mulher tem que tentar ver isso o mais rápido possível, 
porque não é com o passar do tempo que vai mudar, que vai melhorar, 
a tendência é piorar com o passar do tempo, então sempre tomar a 
iniciativa é a melhor opção, quando ver que não vai dar certo, que não 
vai melhorar, que não tem como, não continua, porque eu falo que a 
tendência é só piorar e nada muda, então realmente o certo é tomar a 
iniciativa, você pode até sofrer, porque as vezes pode haver um 
sentimento, mas não há sentimento maior do que o de você pra você 
mesma’’. (Maria 3). 

 

De acordo com o relato de Maria 3, compreendemos a importância de se 

romper com o ciclo da violência doméstica o quanto antes, de não permitir que 

a situação de violência se estenda. Ela afirma que acreditar que o tempo mudará 



 

essa situação, muitas vezes por ainda existir sentimento pelo marido, só trará 

mais sofrimento, pois o que acontece é justamente o aumento dessas agressões.  

De acordo com Silva (2007) a concretização desse relacionamento 

permanecerá sobre essas mesmas bases de dominação. Larouche (1989, p.57) 

nos afirma que ‘’O ciclo recomeça: as tensões reaparecem de forma progressiva, 

elas finalizarão em uma agressão, e depois em perdão que manterá a existência 

do relacionamento’’. 

 Considerações Finais 

Diante da pesquisa realizada pode-se perceber que a Violência 

Doméstica tem aumentado progressivamente, o que vem a ser resultado de uma 

construção sócio histórica patriarcal, que se apresenta ainda enraizada na 

sociedade e se reflete nos dias atuais. 

Esse estudo teve como base a pesquisa de campo realizada com as 

mulheres entrevistadas e seus relatos sobre a permanência dentro do ciclo da 

violência doméstica, as consequências que esta vem a trazer quando não 

rompido o ciclo, as dificuldades em romper com este e também as experiências 

vivenciadas pelas mulheres que já não se encontram mais nesse processo.  

Ao observarmos ambas as partes, tanto a de Maria 1 e Maria 2, que não 

se encontram mais dentro do ciclo, quanto a de Maria 3 e Maria 4 que ainda não 

romperam com este, compreendemos todo esse processo e as marcas que ele 

deixa na vida dessas mulheres.  

Nas falas de Maria 1 e Maria 2 percebemos que mesmo diante de todas 

as dificuldades que já passaram quando permaneciam dentro de um 

relacionamento abusivo, as mesmas compreenderam que era possível mudar a 

situação em que se encontravam, e com a ajuda também de instituições 

especializadas enxergam o ciclo de violência doméstica de uma outra forma, 

apresentando mais segurança ao relatarem suas vivências. 

Já Maria 3 e Maria 4 que ainda não romperam com o ciclo, mesmo 

sabendo da realidade em que se encontram e vivenciando constantes violências 

sentem-se mais inseguras para romperem com este, principalmente por 

sofrerem ameaças que atingem não somente a elas, mas também aos seus 

familiares, como é o caso de Maria 4 que permanece dentro da relação abusiva 

pelo fato das ameaças à vida de seu filho. 



 

Por meio do estudo realizado com essas mulheres, percebemos a 

importância de trabalhar essa temática tão recorrente ainda no período em que 

vivemos, no qual a sociedade necessita compreender primeiramente a realidade 

de uma mulher que ainda se encontra dentro de um ciclo ao invés de julgá-la.  
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