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RESUMO
A presente pesquisa abordou o seguinte tema: “Relações Abusivas: Motivos que levam mulheres a permanecer no
relacionamento”. No objetivo geral deste trabalho investigou-se reconhecer quais os fatores primordiais que
predominaram na permanência em um relacionamento abusivo. Assim também como os objetivos específicos,
foram analisar as estratégias utilizadas por mulheres no enfrentamento às situações de violências e identificar qual
das violências sofridas por essas mulheres foi aquela que mais impactou. Assim, os sujeitos da pesquisa foi
precisamente mulheres que vivenciaram ou vivenciam essa relação, com idade acima de dezoito anos. Esta
pesquisa se deu pela abordagem qualitativa, exploratória, participante e de natureza básica. Os dados foram
coletados através de uma entrevista contendo questões semiestruturadas com objetivo também de manter um
diálogo mais construtivo com as participantes e a análise dos mesmos foi construída por meio de uma análise de
conteúdos com procedimentos sistemáticos e objetivo de descrição. De acordo com os resultados da pesquisa,
nota-se que a mulher pode se manter na relação por inúmeros motivos associados ou não à ela, como medo pelos
filhos, questões financeiras, sociedade preconceituosa, esperança de mudança do companheiro e também por amor.

Palavras-chave: Relacionamento Abusivo, Violência contra a Mulher e Lei Maria da Penha.

ABUSIVE RELATIONSHIP: Reasons that lead women remain in the
relationship
ABSTRACT
The present research adressed the following theme: “Abusive relationship: Reasons that lead women stay in the
relationship”. In the general purpose of this paper is investigated recognize witch key factors are predominant in
women’s permanence in the abusive relationship. Along with specifics objectives, were analysed the strategy used
by women facing violence situation to identify wich one caused more impact. Then, the research subjects have
been women who experienced or experience this relation, with aged over eighteen years. The method used in this
research was the qualitative, exploratory, participating and basic measures approach. All data were collected
through interviews with semi-structured questions in order to keep a constructive conversation with the
participants, an analysis of them was made with a contents review with systematics and objectives proceedings of
description. According to the research results, is notice that woman can keep in relationship for many reasons
associated or not to her, like afraid for her child, financial issues, discrimination by society, hope for changes of
partnership and also the love.
Keywords: Abusive relationship, Violence against women, Maria da Penha Law.
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Atualmente uma das temáticas que tem gerado muitos impactos é a violência contra as
mulheres, onde não se trata apenas de violências domésticas e sim de quaisquer relação amorosa
pela qual não se considera saudável e na maioria da vezes com sinais de abuso, sendo essas
classificadas de cinco tipos, que são: a violência física, a sexual, a psicológica, a moral e a
patrimonial.
Segundo dados estatísticos apontados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública
(SSP) encontrados no site do Ministério da Saúde, demonstram que entre janeiro e novembro
de 2018, especificamente em Santa Catarina, foram registrados 105.474 casos de violência
contra a mulher, além de 3.739 estupros e 84 mortes violentas. Um número extremamente
alarmante, que vem preocupando autoridades de todas as áreas de segurança e do direito,
principalmente (SANTOS, 2019).
Sendo assim, a pesquisadora interessou-se pelo tema e desejou abranger mais seus
conhecimentos e curiosidades diante de um assunto que lhe chama a atenção e também, tomou
interesse em conhecer a realidade por trás das vítimas que sofreram ou sofrem abusos diante de
uma relação autoritária. E diante disso, buscou-se respostas para compreender os fatores
primordiais que predominam para a permanência da mulher em um relacionamento abusivo.
Novamente então, a partir desta perspectiva o artigo teve como objetivo reconhecer
quais os fatores primordiais que predominam na permanência em um relacionamento abusivo,
assim como analisar as estratégias utilizadas por mulheres no enfrentamento de situações de
violências e identificar qual das violências sofridas por essas mulheres foi aquela que gerou um
maior impacto. A relevância social do tema e o interesse da pesquisadora se configurou a partir
do pressuposto de que a violência mesmo em suas variadas formas contra mulheres, ocorre em
nossa sociedade de uma maneira assustadora.
Este estudo utilizou como amostragem para a realização da pesquisa, cinco mulheres
que vivenciam ou já vivenciaram relacionamentos abusivos conjugais ou não conjugais. A
escolha de mulheres se deu pelo fato de que há uma grande incidência de casos de violência
que ocorre com o sexo feminino. Segundo a UNODC (Escritório das Nações Unidas para Crime e
Drogas) a taxa mundial de feminicídios foi de 2,3 mortes a cada 100 mil mulheres em 2017, enquanto
no Brasil em 2018 a taxa foi de 4 a cada 100 mil mulheres, portanto, 74% superior à média global.
Para além dos fatores supracitados, relativos às mais abundantes concepções teóricas,
esta pesquisa pretendeu analisar a percepção a respeito da permanência de mulheres em
relacionamentos abusivos. Portanto, este trabalho procurou identificar quais os principais
fatores apontados nas entrevistas com mulheres que estão ou estiveram neste ciclo de violência
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a permanecer na relação e quais os tipos de violência sofridas.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ORIGENS DA VIOLÊNCIA
Observa-se nitidamente, desde os primórdios das civilização humana, a hierarquia que
divide os homens e as mulheres, onde, no topo encontra-se o sexo masculino e inferior a ele, o
sexo feminino, sendo objeto constante de violência, e o motivo de tal ocorrência se dá
simplesmente pelo fato de nascer-se mulher.
A sociedade ocidental é um claro exemplo de uma cultura tradicionalmente favorecida
para os homens. A violência contra a mulher abrange várias esferas, ainda que se trate de uma
crença arcaica, permanece presente atualmente, e aos poucos, vem se modificando
(SANTIAGO, 2011).
Apesar dos estereótipos de aparências e as características biológicas que distinguem a
mulher e o homem, não são eles que definem o gênero, e sim as questões psicológicas, culturais
e sociais que constituem a feminilidade e masculinidade (MARODIN, 2000).
Ainda, segundo o mesmo autor, são passadas de geração em geração ao indivíduo uma
cultura familiar baseada em diretrizes originárias de seus antepassados, auxiliando a criação de
uma “identidade familiar”. Isso ocorre pela influência do cotidiano da época ao qual está
inserida e onde sofre diversas mudanças.
Lamentavelmente a violência doméstica é recorrente no mundo todo e tem se tornado
um tipo bárbaro de violência de gênero, sendo reforçada pela cultura do machismo, onde
acredita-se que tal atitude seja conveniente. Na Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340, 2006, é uma
ferramenta criada com o propósito de proteção e garantia dos direitos femininos diante de
violência sucedidas do lar, e ainda, da proximidade e vínculo afetivo com o agressor.
O assunto violência contra a mulher, além de estar na atualidade, também é muito amplo
e complexo, notadamente a abordagem de relacionamentos abusivos que destacou-se nos
últimos anos. A violência no lar é um dos principais tipos, ocorrendo desde violência
psicológica à agressão física. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos (MDH), foi
divulgado em 2018 a ocorrência de 79.661 denúncias realizadas pelo serviço Ligue 180 no
Estado Brasileiro, dentre elas, 37.396 referentes à violência doméstica no período de janeiro à
julho de 2018, (MDH, 2018).
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Tais dados estatísticos condizem com o relacionamento abusivo, já citado anteriormente
e pode ser definido como a predominância do excesso de autoridade sobre o parceiro
(BARRETO, 2015), esse comportamento surge de forma insignificante e ao passar do tempo
quebra barreiras e causa tormento e infortúnios.
Historicamente é perceptível a dominação do patriarcado sob as mulheres, que são
consideradas como inferiores, e assim, submissas ao homem. Tornando a sociedade, segundo
Monteiro (2012), cada vez mais desigual diante da hierarquia dos sexos. Contudo, quando essa
ideia é reforçada no ambiente familiar pode gerar agressões psicológicas, onde esse tipo de
violência se mostra como um marco inicial da vulnerabilidade da vítima, deixando ela
desprovida de autoestima e segurança, abrindo espaço para diversos outros tipos de violência
(MILLER, 2002).
Legalmente são reconhecidos cinco categorias de violência doméstica, são elas:
violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
[...] não há um fator único que explique por que algumas pessoas se comportam de
forma violenta em relação a outras, ou por que a violência ocorre mais em algumas
comunidades do que em outras. A violência é o resultado da complexa interação de
fatores individuais, de relacionamento, sociais, culturais e ambientais. Entender como
esses fatores estão relacionados à violência é um dos passos importantes na
abordagem de saúde pública para evitar a violência”. (Relatório mundial sobre
violência e saúde. Genebra, OMS, 2002).

Apesar de sofrer violência, a vítima está submetida a manter o relacionamento por
incontáveis motivos, podendo ser de sucessão subjetiva, emocional e/ou familiar. A
permanência nesses tipos de relacionamento pode ser causada por dependência emocional,
financeira, idealização de amor e relacionamento, a precaução e responsabilidade com os filhos,
medo, sobretudo quando a mulher não conta com o suporte de amigos e familiares
(BONMANN, 2014).
De acordo com Amores e Raimundo (2018), não é toda a violência que é considerada
física, nem toda dor é sentida na pele, nem toda a relação amorosa é visto em público da forma
que ele realmente é. Entretanto, a violência doméstica enquadra-se em diversas modelos e o
relacionamento abusivo adquire lugar entre as pautas do gênero. É necessário destacar mais
sobre esse tema, sobre o que retrata para milhares de pessoas, especialmente as mulheres.
Ainda os mesmos autores destacam que o relacionamento abusivo é considerado uma
das formas de violência psicológica que dela se origina a violência doméstica, onde o agressor
e a vítima, muitas vezes, não precisam nem residir juntos ou manter um vínculo amoroso para
encontrar-se em um relacionamento abusivo.
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Este, é definido como um jogo de controle, violência, ciúmes e abusos, que começa por
parte do agressor privando a vítima de tomar suas próprias escolhas e de ter liberdade, mesmo
que nas tarefas diárias comuns. Muitas vezes as mulheres desconhecem e muito menos se dão
conta que estão vinculadas à um relacionamento abusivo. Podemos considerar uma relação
abusiva, qualquer relação em que um toma poder sobre o outro, especialmente as relações
amorosas. Um dos fatores que reconhece essa situação é a violência física, mas nem sempre ela
está presente (AMORES; RAIMUNDO, 2018).
2.2 O CICLO DA VIOLÊNCIA EM SUAS VARIADAS FORMAS
Falar de relacionamento abusivo é sempre muito doloroso para as vítimas, os prejuízos
físicos adicionado com os psicológicos podem gerar a perda de identidade, depressão, estresse,
perda da autoestima, crises de angústia, insônia, e outros. Esses impactos não geram sofrimento
e efeitos apenas na vítima, os filhos também são consequentemente atingidos, familiares que
convivem com o casal e claro, o casamento (RODRIGUES, 2018).
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, encontra-se no artigo 7º da Lei nº 11.340/2006
são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou
saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos
emocionais e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
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De acordo com a Associação Portuguesa de Apoio as Vitimas (2012) a violência
doméstica funciona como um sistema circular – o chamado Ciclo da Violência Doméstica, que
apresenta uma regra geral, três fases:
1; aumento de tensão: as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as ameaças
tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo eminente.
2; ataque violento: o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima; estes maustratos tenem a escalar na sua frequência e intensidade.
3; lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, desculpandose pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a exercer violência).

Fonte: Ciclo da Violência- APAV (2012)

Parar o ciclo de violência pode ser um procedimento nada fácil, poderá no início ser
cheio de incertezas, confusões e até arrependimentos. Se a vítima conseguir denunciar o
agressor às autoridades, será um momento definitivo desse processo e no entanto a vítima tende
a não conhecer o ciclo da violência e retirar a queixa (SOARES, 1999). Mesmo sabendo que o
ciclo voltará a se repetir, que novas juras de amor e promessas serão impostas a vítima, mas
que novamente não se cumprirá e que o prazer da lua-de-mel será transformada em estresse,
brigas e explosão de violência.

2.3 A PERMANÊNCIA DA MULHER NA RELAÇÃO, AS ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO E AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS
Um grande progresso no combate à violência, sendo ela contra mulheres, crianças,
adolescentes e até mesmo idosos, foi a implantação de Delegacias Especializadas.
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A delegacia especializada constitui-se, pois, em um mecanismo importante atual da
sociedade brasileira, como instância (educativa e repressiva) de combate a violência
[...], no conjunto de esforços que operam no sentido de romper barreiras do silencio e
da cumplicidade diante desse fenômeno (SILVA, 1992, p. 172).

Hodiernamente, o Estado de Santa Catarina possui 28 delegacias de defesa à mulher
(SANTA CATARINA, 2014). A primeira delegacia especializada do Brasil teve sua criação no
dia 06 de agosto do ano de 1985, em São Paulo, servindo de orientação para o surgimento de
diversas outras (SILVA, 1992).
De acordo com Córdova et al (2010), pode-se conceituar como Delegacia
“Especializada” por ter sido criada justamente para atender um público específico (mulheres
em situações de violência), classificado no ordenamento jurídico como desregramentos que têm
necessidade de uma abordagem diferenciada.
A mulher entreposta no relacionamento de caráter abusivo fica abalada
psicologicamente, portando o psicólogo tem um importante papel. É necessário um auxilio
externo para criar mecanismos para mudança da sua realidade e superação dos fatos ocorridos
durante o processo de submissão e violência.
Uma pesquisa feita pelo CREPOP (2012) sobre a profissão dos psicólogos em
Programas de Atenção às Mulheres em Situação de Violência, exibiu a Lei Maria da Penha
como uma das referências fundamentais para atuação de tais profissionais. Na cartilha sobre
Referências Técnicas para Atuação do Psicólogo nesses Programas (2012, p.64) relata que:
[...] seja para identificar os sinais de que uma mulher está em situação de violência ou
para avaliar as possibilidades de que a violência possa vir a ocorrer, a(o) psicóloga(o)
deve sempre intervir no sentido de auxiliar a mulher a desenvolver condições para
evitar ou superar a situação de violência, a partir do momento em que favorece o seu
processo de tomada de consciência.

Esse profissional tem como objetivo promover a saúde juntamente com a qualidade de
vida das pessoas, não obstante, contribuirá para que não haja negligencia, discriminação,
violência, opressão e discriminação.
Quando a mulher é diagnosticada com a necessidade de acompanhamento psicossocial,
devem ser direcionadas aos serviços da Rede de Atendimento (Centros de Referência, CRAS,
CREAS, serviços de saúde), que é responsável pela assistência social e psicológica.
Essa rede de apoio acolhe quaisquer forma de violência e/ou abuso, oferece o
atendimento e o acolhimento necessários na superação de sequelas, para o fortalecimento da
mulher e o resgate de seus direitos.
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Diante desse, a permanência da mulher em um relacionamento abusivo ainda é estudada,
existem diversos fatores que ajudam a explicar a decisão da vítima de permanecer ou de romper
em casos de agressão, mas a informação sobre recursos de ajuda, também é desconhecido por
muitas.
Há um método consciente ou inconsciente, pela qual a mulher usa para defender sua
permanência no relacionamento abusivo, assume não ter recursos financeiros para se manter, o
medo da solidão e outros fatores emocionais, são esses relatos que a vítima usa para “justificar”
sua continuidade junto ao conjugue abusador (MILLER, 1999).
Algumas das vítimas permanece em um relacionamento abusivo também porque
acredita que é melhor sofrer humilhações e dependência do marido do que estar sozinha e/ou
passar necessidades. Acredita também que é amada e não encontrará outro companheiro para
viver uma vida feliz, diante disso, opta por ficar e suportar as agressões. Já outras não tem medo
da pobreza, nem tampouco da solidão, mas pensam nos filhos e no bem estar dos mesmos, não
se dando conta que os filhos vivenciam as agressões e que isso poderá acarretar em um futuro
traumático e com danos psicológicos (SOARES, 1999).
Para Braghini (2000), conforme uma visão psicanalítica, as mulheres convivem com
uma relação de amor e ódio. Portanto, muitas delas tem dúvidas se querem ficar nessa relação
ou não, onde sentem-se incapacitadas de decidir e agir de acordo com a mesma. Assim, se
mantem o casamento entre estas mulheres e seus conjugues abusadores. Elas não querem ser
espancadas, mas também não querem deixar o companheiro ideal que nele foi idealizado,
“aquele que vai amá-la de qualquer forma”, concebendo dessa forma o sentimento de culpa que
muitas acreditam ter (BRAGHINI, 2000).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo consistiu em uma pesquisa de natureza básica, qualitativa, exploratória
e participante, com o objetivo de reconhecer os fatores que levaram mulheres a permanecer em
um relacionamento abusivo. Para Gil (2008) a pesquisa exploratória proporciona maior
familiaridade com o problema, podendo envolver levantamentos, entrevistas com pessoas
experientes no problema pesquisado, podendo assim, construir hipóteses para as considerações.
Enquanto a pesquisa qualitativa, segundo Marconi e Lakatos (2011) é um processo interpretado
por fenômenos, onde é atribuído significados sem requerer o uso de técnicas e métodos
estatísticos, além disso, optou-se por utilizar entrevistas semiestruturadas com perguntas
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abertas como método por buscar respostas para o objetivo dessa pesquisa. O pesquisador
envolve-se subjetivamente tanto na observação como na análise do objeto de estudo.
Para a construção do presente artigo foram selecionadas pesquisas nas bases de dados
utilizando as palavras chave; Relacionamento Abusivo, Violência contra a Mulher e Lei Maria
da Penha. Também utilizou-se de pesquisas bibliográficas, livros, artigos científicos, sites
acadêmicos como SciELO, Google Scholar, PePSIC, além disso, materiais já elaborados por
outros autores para a fundamentação e fechamento do mesmo, e como o objetivo geral desta
pesquisa foi analisar e reconhecer quais os fatores primordiais que predominam na permanência
das mulheres em um relacionamento abusivo, a mesma foi de origem participante onde,
segundo Le Boterf (1984), as pesquisas participantes tem como objetivo identificar os
problemas e exercer uma análise crítica, onde também possibilita uma investigação a partir da
interação e o vínculo entre participante e pesquisador.
Foram ao total cinco participantes de pesquisa, do sexo feminino, acima de dezoito anos,
que já vivenciaram um relacionamento abusivo. A pesquisadora buscou recursos na
coordenação do curso, onde foi orientada a adentrar as salas de aula do mesmo para fazer o
convite e disponibilizou seu telefone para que as interessadas entrassem em contato. A coleta
foi realizada no próprio local de atendimento da acadêmica, no Núcleo de Práticas em
Psicologia – NPP do Centro Universitário Uniavan em Balneário Camboriú, em dias e horários
de acordo com a disponibilidade de cada participante. O número de entrevistadas foi
relativamente baixo devido ao receio da pesquisadora em não alcançar um número acima de
cinco, pelo fato de o tema ser considerado constrangedor e doloroso. Também foi adentrado
apenas no curso de psicologia diante de um acordo feito pela pesquisadora e orientadora, onde
acreditou-se ser mais viável e também onde foi mantida a proposta inicial.
Na tabela abaixo, serão apresentados alguns dados das entrevistadas considerados mais
abrangentes e informações destacadas, não sendo usados os nomes a fim de assegurar o
anonimato e o sigilo das mesmas:
NOME

IDADE

SITUAÇÃO ATUAL

PERÍODO DA RELAÇÃO

Entrevistada 01

19 anos

Não encontra-se

3 anos

Entrevistada 02

42 anos

Não encontra-se

4,6 anos

Entrevistada 03

43 anos

Não encontra-se

15 anos

Entrevistada 04

19 anos

Não encontra-se

1 ano

Entrevistada 05

26 anos

Não encontra-se

5 anos

Quadro 1: Identificação das entrevistadas
Fonte: Pesquisa (2019)
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Foi utilizado de entrevistas semiestruturada, a qual mais se aproxima de um diálogo e um
vínculo sobre determinado assunto, possibilitando assim, surgir outras questões na tentativa de
compreender a informação que está sendo dada, que contem relevância para aquilo que está
sendo estudado (GIL, 2009). A seguir consta o roteiro da entrevista semiestruturada utilizada
neste estudo:

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
1. O que você entende por relacionamento abusivo?
2. Como você descreve o início do seu relacionamento?
3. Em qual momento você identificou que seu relacionamento seria abusivo e qual foi sua reação?
4. Quais foram os primeiros indícios de agressão gerados pelo parceiro na relação?
5. O que faz ou fez você permanecer no relacionamento mesmo após saber das condições abusivas em que se
encontrava?
6. Qual foi a(s) violência(s) sofrida(s) e como se sentiu diante desta agressão?
7. Qual foi a estratégia usada para enfrentar a violência e para sustentar a relação?
8. Em algum momento buscou ou pensou em buscar ajuda profissional ou sua rede de apoio?
9. Para você, como deveria ser um relacionamento para ser considerado como saudável?
10. O que você deixaria como mensagem para outras mulheres sobre essa vivência da sua vida?
Quadro 2: Roteiro de entrevista semiestruturada
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Sendo assim, também foi tomado o devido cuidado de acordar com a diretoria da
Instituição, uma sala privada, a fim de garantir o sigilo e identidade das participantes e o
resguardo das informações obtidas. Os participantes de pesquisa foram assim, informados sobre
os objetivos da pesquisa, sendo assim, somente realizado após ser lido, explicado e assinado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), também o Termo de Autorização de
Gravação de Voz para facilitar a transcrição das falas.
Conforme o artigo V da resolução NCS 466/12 – o pesquisador é responsável pela
realização da pesquisa e pela integridade e bem estar do participante da pesquisa. Considera-se
que toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados, desta forma
quando tais riscos são evidentes, deve existir um cuidado maior por parte do pesquisador para
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que haja a redução destes danos aos participantes, a partir do desconforto do participante em
relação a sentimentos e emoções devido a entrevista, constrangimento e possível desistência.
Assim como riscos, a pesquisa também possibilita fornecer benefícios ao participante, como o
entendimento mais complexo do tema e o que pode trazer de malefícios para a saúde psicológica
como um todo, possibilita refletir e amenizar o sofrimento, trazer sugestões de futuras
estratégias de intervenção e conhecimento dos mesmos, entre outros.
Entre outros, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos
e obteve aprovação com o parecer sob o nº 3.477.046.
Diante da análise de dados, do objetivo proposto nesta pesquisa, optou-se pela utilização
da técnica de análise do conteúdo, onde a partir desse modelo proposto por Bardin (2006) é
muito empregado nas pesquisas qualitativas, pois possibilita a organização do material colhido.
Também destaca que a análise de conteúdo baseia-se em um conjunto de técnicas de análise de
comunicações, que se beneficia de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrições. A
intenção da análise de conteúdo é a conclusão de conhecimentos relativos às condições de
produção, conclusão esta que dispõe de indicadores.
Portanto, entende-se que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de
comunicações e tem como finalidade exceder as dúvidas e engrandecer a leitura dos dados
coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é
compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as
significações explícitas ou ocultas”.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste tópico, serão apresentados as discussões dos dados da pesquisa de acordo com o
que foi coletado nas entrevistas realizadas com as mulheres na coleta de dados. Os resultados
que foram obtidos através dos relatos buscou reconhecer quais os fatores primordiais que
predominaram na permanência das mesmas em uma relação abusiva, através dos objetivos
específicos de analisar e identificar as estratégias utilizadas no enfrentamento das situações de
violências e quais das agressões gerou maior impacto. Desta forma, serão evidenciados os
trechos das entrevistas que foram relevantes ao qual responderam o tema proposto, onde, foram
gravadas e transcritas para a construção do artigo.
De acordo com a tabela com a identificação das entrevistadas logo acima, descrita nos
métodos, podemos perceber que são ao total cinco mulheres com idades entre 19 e 43 anos,
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todas com um período significativo dos casos e todas, felizmente, não encontram-se mais na
relação, porém ficaram traumas e lembranças dos momentos de agressão e medo.
Reconhecer que o marido ou companheiro é agressor e também perceber que ele tem
um lado bom parece deixar as mulheres num impasse: ao mesmo tempo que querem se separar,
também querem permanecer com o companheiro. Esse impasse deixa-as paralisadas, incapazes
de tomar uma decisão e de agir em consonância com a mesma. Pedem a separação, solução que
a consciência aponta como sendo a melhor, mas os conflitos inconscientes não permitem que
essa decisão seja levada a diante. Elas querem apenas que eles parem de agredi-las, mas não
querem perdê-los (BRAGHINI, 2000).
Diante dos relatos das entrevistadas, a violência psicológica e física foram as que mais
se destacaram, logo após foram a sexual, moral e a patrimonial que foi relatada apenas pela
entrevistada 05, onde o parceiro quebrou seu óculos ao tentar agredir seu rosto. A seguir,
apresenta-se um quadro para destacar melhor as vivencias de agressões de cada participante.
Sujeito

Agressão Sofrida

Entrevistada 01

Física e Psicológica

Entrevistada 02

Sexual e Moral

Entrevistada 03

Física, Psicológica, Sexual

Entrevistada 04

Sexual e Moral

Entrevistada 05

Física, Psicológica, Moral e Patrimonial

Quadro3:Identificação das agressões
Fonte: Pesquisa (2019)

Portanto, foram três relatos de agressão física, três sofreram violência psicológica, três
violações sexuais, três morais e uma patrimonial. Entre todas, apenas três buscaram ajuda em
delegacias, onde apenas uma obteve sucesso, outra buscou ajuda dos pais para sair de casa e a
última relatou que sentiu-se mais julgada ao relatar os acontecimentos do que acolhida pelas
autoridades. Os relatos das entrevistadas a seguir serão organizadas por subtítulos para melhor
compreensão dos fatos e discussões dos objetivos previamente definidos.
4.1 ESTRATÉGIAS USADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E A
PERMANÊNCIA NO RELACIONAMENTO
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Com o intuito de identificar como as mulheres definem e compreendem o tema exposto,
a primeira pergunta pautada na entrevista era sobre o que elas entendiam sobre relacionamentos
abusivos e como havia sido o início de suas relações, onde todas identificaram que se tratava
de um relacionamento onde um dos cônjuges possuía poder sobre o outro, e, assim sendo,
ultrapassava os limites em que a vítima fica exposta a qualquer tipo de agressão. Das cinco
entrevistadas, quatro delas relataram que o início do namoro era tudo o que uma mulher deseja
para si, onde o parceiro se mostrou uma pessoa carinhosa, amorosa, atenciosa e respeitadora,
apenas a Entrevistada 03 conta que sua relação já começou de uma forma perturbada.
Ao serem questionadas sobre o que fizeram para permanecer no relacionamento mesmo
após saber das condições abusivas em que se encontrava, a mesma relatou;
“Eu tinha medo, muito medo porque ele era perturbado e também porque eu gostava
muito da família dele principalmente dá vó dele, eu tinha muito amor por ela, e minha
mãe ficava segura quando eu ligava e dizia que estava com a vó dele, ambas me
cuidavam bastante”.

Também a Entrevistada 01 relatou sobre a mistura entre o amor e o medo que que lhe
deixava dividida, descreveu;
“Eu tinha medo de terminar o namoro, primeiro que eu gostava dele nos primeiros
dois anos, no terceiro ano, eu não sei o que desencadeou, mas foi paixão, era aquela
coisa cega, porque todo mundo já via que eu estava num relacionamento destrutivo,
minha mãe, meu pai, meu irmão, eles queriam que eu terminasse o namoro, todo
mundo odiava ele, só eu não via”.

Ainda sobre o mesmo questionamento, a Entrevistada 04 emocionou-se ao lembrar dos
momentos em que encontrava-se sozinha com seu parceiro e destacou;
“Então, logo no começo eu achei que ele iria mudar, então eu continuei com isso
enquanto eram apenas as palavras que machucavam, ele me insultava enquanto nós
estávamos sozinhos, tipo no quarto sozinhos, ou em casa sozinhos, junto com outras
pessoas ou outros ambientes ele se mostrava ser muito diferente, sabe”.

Já as Entrevistadas 02 e 05 descrevem que sentiam mais medo pelos filhos, especialmente
de perder a guarda ou serem acusadas pela sociedade de abandono de lar.
Diante disso, a permanência da mulher em um relacionamento abusivo ainda é estudada,
existem diversos fatores que ajudam a explicar a decisão da vítima de permanecer ou de romper
em casos de agressão, mas a informação sobre recursos de ajuda, também é desconhecido por
muitas.
De acordo com Bonmann (2014), apesar de sofrer violência, a mulher busca manter o
relacionamento por inúmeros motivos, podendo ser de sucessão subjetiva, emocional e/ou
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familiar. A permanência nesses tipos de relacionamento pode ser causada por dependência
emocional, financeira, idealização de amor e relacionamento, a precaução e responsabilidade
com os filhos, medo, sobretudo quando a mulher não conta com o suporte de amigos e
familiares.
Segundo Miller (1999), existe um recurso consciente ou inconsciente, pela qual a mulher
utiliza para defender sua permanência na relação, relatando não ter recursos financeiros para se
manter, o medo da solidão e outros fatores emocionais, são essas explicações que a vítima usa
para defender sua continuidade junto ao parceiro agressor.
Ao decorrer das entrevistas, as participantes descreveram sobre um dos objetivos mais
importantes do presente artigo, onde relatam um pouco sobre as estratégias que usaram para
enfrentar a violência e para sustentar a relação, onde descreveram os fatos e as reações obtidas
diante da violência. Assim sendo, a Entrevistada 01 relembra;
“Meu namoro com ele durou 3 anos, e se dependesse dele, eu não iria nem terminar
o ensino médio, muito menos fazer faculdade, ele não me deixava fazer nada. Então
eu dependia dele para tudo, para me locomover, financeiramente, eu só me sentia
feliz perto dele sabe, era uma coisa totalmente presa a ele. Eu precisava dele pra me
dizer que eu estava bonita e tudo mais, sem isso eu não ficava me sentindo bem. Então
eu usava isso como estratégia, porque como eu não conseguia me virar sozinha, ele
fazia tudo por mim, e eu estava acomodada, mesmo sabendo que eu era considerada
posse dele”.

A Entrevistada 02, relatou que nunca sentiu prazer com seu parceiro, desde sua primeira
relação sexual com o mesmo, e usava o fingimento para sustentar a relação e completa;
“Eu sustentei até certo ponto, a estratégia usada foi o fingimento, e depois quando
eu tentei falar a verdade que eu queria a separação e ele reagiu mal ai eu voltei a
fingir, e assim, eu vejo que a estratégia fundamental foi o apoio dos meus pais, porque
se eu não tivesse pra onde voltar, acho que teríamos nos matado, ou eu mataria ele,
ou ele à mim, eu não iria aguentar, eu já estava nas últimas, eu ia fazer uma besteira”.

Para se manter na relação, a Entrevistada 05 contou com detalhes sobre as coisas que
acreditou até o fim, que foram motivos pelo qual se manteve na relação, mesmo com uma
sequência de “pancadaria” SIC. Foi logo após a quinta traição que decidiu dar um basta.
“Eu gostava muito dele, foi meu primeiro namorado e o único naquela época. Foi o
primeiro homem que eu conheci sexualmente falando, então assim os elos emocionais
ligados a ele eram muito grandes e também tinha a questão da igreja ele era o líder
do Ministério de louvor e meu pai confiava muito nele, ninguém suspeitava que ele
era agressivo, ele também era bem mais velho. Fomos morar juntos eu tinha dezoito
anos, era meu primeiro casamento, e eu acreditava que deveria ser o único, então eu
precisava lutar por aquilo, por nós”.
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Ainda a entrevistada 05 descreveu que passou por dois casamentos abusivos
consecutivos, relatou não saber dizer qual dele foi pior, pois ambos foram muito parecidos,
onde teve as agressões físicas, psicológicas, morais e patrimonial.
Com os presentes relatos é perceptível que a intenção comportamental de permanecer
nesse relacionamento é acreditar que ele é alimentado por amor, pois o parceiro muitas vezes
às faz achar que não encontrarão alguém que lhe ame tanto quanto ele, diante disso existe a
culpa que a mulher passa a sentir diante da agressão, também mediante a possuir filhos com
dependência do pai e medo de algo ainda pior acontecer a si ou ao filho, também pelo relato da
maioria delas de acreditar que é somente uma fase e que o parceiro irá mudar suas atitudes com
o passar do tempo.
Entre os motivos da permanência pautadas por elas, existem o medo por elas mesmas,
pelos filhos, esperança de que possa existir mudanças no comportamento do parceiro,
julgamento da sociedade e da família, medo da reação do parceiro, dependência financeira,
autoestima baixa, desconforto pela solidão e acreditam que os amam.
4.2 VIOLÊNCIAS E REAÇÕES QUE MAIS IMPACTARAM
Diante dos relatos pode-se perceber que algumas delas apresentaram comoções ao
lembrar de alguns fatos, palavras e reações que tiveram diante deste. Onde buscou-se associar
qual das violência sofrida gerou um maior impacto e se isso ainda lhe causa danos até os dias
atuais. Todas relataram que hoje conseguem lidar muito bem com a passagem desses
relacionamentos violentos, tanto que de cinco entrevistadas, três hoje encontram-se em um novo
relacionamento e afirmam que é totalmente o oposto do anterior, duas encontram-se sozinhas
por escolha própria mas afirmam que estão dispostas a um novo relacionamento, assim que
surgir alguém que lhes convém, e portanto, descrevem com detalhes os mais impactados. A
Entrevistada 01 por exemplo, explica;
“Ele apenas me puxou e me segurou pelo braço na igreja, mas eu considero uma
agressão física porque me deixou marcas no braço, mas a que mais mexeu comigo foi
a psicológica, porque fiquei quase louca, ele entrou na minha mente de uma forma
muito silenciosa, me convenceu que ninguém ao meu redor me queria tão bem quanto
ele, fiquei totalmente dependente dele. No começo, na hora do ato assim, eu ficava
histérica sabe, mas depois eu parava e pensava que isso era culpa minha, porque todo
mundo gostava dele sabe, uma pessoa boa, na igreja todos gostavam dele, dava
carona pra todo mundo, era sempre bonzinho, então eu pensava que isso era coisa
da minha cabeça sabe, e eu deixava, para mim ia indo assim, estava bom”.
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A Entrevistada 02 passou pelas violências moral, sexual, psicológica e física. E descreve
que também sentia-se culpada, mas a maioria das vezes sentia muita raiva, vontade de matar o
parceiro e desejava de que algo muito ruim acontecesse com o mesmo.
“Eu lembro que teve uma noite que ele chegou pra mim e falou assim, tira a roupa
que você vai dar pra mim, você é minha mulher você tem que fazer isso, e eu tinha
que ter relação sexual com ele e eu lembro que eu saía assim, acabava assim era
horrível, tanto pra mim como pra ele né e aí se eu saia e ia tomar banho e eu chorava
bastante sabe, me lavava porque eu não queria, sentia nojo”.

A Entrevistada 03 relata que sofreu agressão física com puxões, empurrões e prensadas,
também violências sexuais por ser forçada a ter relação contra sua vontade, consentia apenas
por medo, mas considera como pior a violência psicológica e descreve;
“Me perturbou tanto, que abalou meu psicológico a ponto de eu sentir pena dele. Ele
me fazia ter sentimentos de raiva, me humilhava pelo fato de desejar outras mulheres,
fora ele dizer que eu era doente para minhas amigas e que não tinha relações sexuais
comigo por causa disso, mas ele dizia isso pra tentar alguma coisa com elas, porque
ele era sem vergonha desde o início”.

A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos
emocionais e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação; Conselho Nacional de Justiça, Lei nº 11.340/2006.
A entrevistada 04, sofreu violência moral e sexual, relatou que seu relacionamento foi
muito breve, teve duração de apenas um ano, mas o suficiente para deixar uma magoa e um
medo de um próximo relacionamento, descreve que hoje encontra-se estável e já está em um
novo relacionamento totalmente inverso do primeiro, relembra que estava na casa do namorado
e após uma discussão, foi violentada sexualmente, e ao ser questionada sobre sua reação,
descreveu;
“Na hora eu não sabia o que fazer entrei meio que em desespero, e depois dele abusar
de mim a única coisa que eu consegui fazer naquela situação era me virar para o lado
e ficar encolhida até dormir, e eu realmente dormi, meio que desliguei o meu corpo.
Talvez até hoje ele não tenha visto como um abuso, afinal eu era sua namorada, mas
para mim foi, pois eu não consenti aquele ato horrível. No começo do relacionamento
ele era tranquilo, era uma pessoa gentil um exemplo de pessoa, aquele homem que
todo mundo dizia, nossa que namorado maravilhoso e com o tempo ele foi passando
dos limites, ele foi começando a ser agressivo com as palavras depois com algumas
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atitudes forçando coisas que eu não aceitava que eu não queria naqueles momentos
e foi aí que começou tudo”.

Na violência sexual, as mulheres se mostram submissas, dependentes, que se sentem
sozinhas e que se tornam profundamente magoadas por se verem obrigadas a submeterem-se a
serem objeto sexual do parceiro.
A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação
ou injúria (Conselho Nacional de Justiça, Lei nº 11.340/2006). Diante dos casos e relatos,
percebe-se inúmeras ofensas, insultos, difamações e humilhações por parte do parceiro, a ponto
de fazer com que a mulher sinta-se realmente culpadas pelas palavras do mesmo.
A Entrevistada 05, sofreu praticamente todos os tipos de violência, menos a sexual, pois
pelo fato do companheiro ter várias amantes, a entrevista aponta que o mesmo não lhe procurava
como mulher e sim como empregada, e se emociona ao contar;
“Me sentia de inúmeras formas, chateada, com medo, com nojo, com raiva,
humilhada, feia e gorda, porque eu estava pesando 130 kg e não tinha percebido
ainda, vi depois que me separei olhando as fotos de formatura, porque ai comecei a
olhar um pouco por mim, e vi que durante a relação eu não existia mais, vivia apenas
para ele e para meu filho. Meu psicológico não me permitia me defender, eu me via
como a culpada e causadora de tudo aquilo ali”.

Diante de uma visão psicanalítica, as mulheres estão inseridas em um relacionamento de
amor e ódio. Sendo assim, apresentam dúvidas quanto a permanecer ou não, onde sentem-se
incapazes de tomar a decisão de acordo com sua própria vontade. E assim, acaba permanecendo
no casamento com seu parceiro agressor, pois o medo é maior que sua coragem. Elas não
querem ser agredidas, mas também não querem deixar o companheiro que idealizou como
sendo o ideal, “aquele que vai amá-la de qualquer forma”, captando dessa forma o sentimento
de culpa que muitas acreditam ter (BRAGHINI, 2000).
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, Lei nº 11.340/2006, a agressão patrimonial
geralmente, é constatada em atos como quebrar, arrancar ou pegar pertences pessoais das
vítimas, onde muitas vezes a mesma tem um apreço, apego ou carinho muito grande pelo objeto
ou até mesmo agressão contra um animal de estimação ao qual o outro tem um sentimento de
amor.
Diante do exposto, é perceptível que as violências psicológicas e as físicas foi de fato a
mais destacadas entre todas, deixando um resquício de medo de um próximo relacionamento e
onde a maioria delas sentiam-se culpadas pelos acontecidos, onde geralmente é o que o agressor
almeja, onde a vítima colocam em sua mente que se apanhou foi porque mereceu, porque usou
maquiagem demais, ou não deveria ter falado algo, ou usado a roupa que ele não queria, entre
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outros. Mas claro que outras violências não são menos importantes, assim como a sexual que
deixou marcas e traumas profundas que são difíceis de cicatrizar. Cada violência tem suas
consequências, e nenhuma dor é igual a outra. Felizmente essas mulheres não encontram-se
mais nesta relação, mas o número de vítimas que ainda estão dentro desse tipo de
relacionamento tóxico é muito grande.
Das entrevistadas, a maioria delas puderam de fato realizar acompanhamento psicológico
algum tempo depois ao término da relação, o que lhes permitiu dar um sentido ao sintoma,
possibilitando relacionar-se consigo mesma de uma maneira que não lhe cause sofrimento.
Ao final da entrevista, foi proposto as entrevistadas que deixassem uma mensagem de
apoio às mulheres que encontram-se em meio a esse sofrimento, e as mensagens foram
parecidas, onde foi possível perceber que as palavras vieram do coração de cada uma delas,
sendo assim, foi feito um recorte das falas das mesmas;
“Desejo muita força, força e coragem para que consigam a liberdade que nós mulheres
desejamos e merecemos. E busquem sempre escutar o que os outros tem a dizer, porque a gente
fecha os ouvidos para as pessoas. E a partir do momento que caí na real, a gente percebe que
eu poderia ter saído desse relacionamento há muito tempo antes. Procurem ajuda se amem e
tem um coragem porque vocês vão sair dessa, foi apenas uma escolha errada. NÃO SE
CULPEM, SE LIBERTEM”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa através de entrevistas com mulheres vítimas de violência,
revelaram que o relacionamento abusivo pode ser mais complicado do que parece, onde o
agressor geralmente se comporta de forma humana e solidária em meio a outras pessoas e
extremamente violento quando encontrado apenas com a vítima, esses casos podem ser
definidos como traumatizantes para quem sofre a violência e pode acarretar em problemas
psicológicos num futuro próximo.
Com o presente artigo pode-se conhecer e compreender as causas da permanência da
vítima em um relacionamento abusivo, sendo assim, encontrou-se fatores como: dependência
financeira, sentimento de incerteza para com o sustento individual e dos filhos, sentimento de
culpa adquirido pela mulher através de chantagens emocionais, falta de apoio de familiares e
amigos, medo de denunciar, também pelo medo de ser agredida fisicamente se obtiver alguma
ação, esperança de mudança por parte do agressor, entre outros.

19

Também com os relatos foi confirmada as hipóteses dessa pesquisa de que a mulher pode
se manter em um relacionamento por inúmeros motivos como; medo do agressor, medo de
perder os filhos, pela incerteza do sustento dos mesmos, dependência financeira, acreditar na
mudança de atitudes do conjugue, por sentir-se culpada pelo comportamento do agressor,
acreditar que o ciúmes é um tipo de proteção da parte dele, ou até mesmo por amor e o desejo
de manter a família. A grande maioria das mulheres permanecem, não somente pelas causas
singulares, mas também as sociais e sentem-se de certa forma como propriedade do agressor.
Uma das dificuldades encontradas diante dessa pesquisa, seria justamente essa, de
remexer nos sentimentos de uma mulher que passou por agressões que deixaram marcas, e após
essas entrevistas, foi extremamente notório a distinção entre homens e mulheres, a
discriminação de gênero e a inferioridade perante ao homem que foi construída socialmente,
também a forma com que muitas vezes a agressão é silenciosa, sem que a vítima perceba logo
no início.
Esta pesquisa, portanto, permitiu pensar sobre aspectos que dizem respeito aos perigos,
riscos e marcas da violência na relação, o que deixa um alerta para outras mulheres que talvez
estejam passando pela mesma situação. Contudo, durante sua construção, depara-se com novas
indagações, o que oportuniza dar continuidade a esta temática em futuras pesquisas no campo
da psicologia, como relacionamentos abusivos com pais e filhos, escolar, entre outros. Diante
dessa, fica a reflexão de que necessita-se de mudanças urgentes na sociedade e no mundo
especificamente no ser humano, pois somos todos iguais e a violência não pode mais continuar
existindo.
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