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Resumo: O presente artigo compõe o recorte de uma pesquisa que buscou investigar os 
motivos pelos quais mulheres em situação de violência doméstica optaram pela 
reconciliação com o agressor depois da realização de denúncia na Delegacia da Mulher. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas narrativas e posteriormente analisados a 
partir da teoria das relações de gênero, na perspectiva pós-estruturalista e sob a égide da 
cultura patriarcal. No resultado, os filhos foram apontados como principal motivo da 
reconciliação, porém para ampliar essa compreensão foi preciso destinar um olhar para os 
contornos sociais, culturais e subjetivos que permeavam cada narrativa. 
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Abstract: This article compiles a research that sought to investigate the reasons why women 
in situations of domestic violence opted for reconciliation with the aggressor after the 
denunciation at the Women's Police Station. The data were collected through narrative 
interviews and later analyzed from the theory of gender relations, in the poststructuralist 
perspective and under the aegis of the patriarchal culture. In the result, the children were 
pointed out as the main reason for the reconciliation, but to broaden this understanding it 
was necessary to look at the social, cultural and subjective contours that permeated each 
narrative 
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1. Introdução 

 

A violência doméstica contra a mulher é um problema social que remonta à história e 

à própria constituição do gênero feminino perante a sociedade. A mulher é percebida como 

ser de corpo dócil, submissa e inferior. As bases dessa visão estereotipada são as relações 

de desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino. Aqueles que se valem da 

violência utilizam como argumento sua posição de dominador e provedor familiar (GUEDES, 

2011).   

Para Safiotti (2004, p.35) “as mulheres são socializadas para desenvolver 

comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens ao contrário, são estimulados 

a desenvolver condutas agressivas, perigosas que revelem força e coragem”. 

Essa construção pode ser melhor compreendida se lembrarmos que desde crianças 

as meninas aprendem que  para “ser feliz é preciso ser amada e aguardar o amor” 

(BEAUVOIR, 1967, p.33). Na espera do herói representado nos contos, a mulher aspira 

encontrar o príncipe encantado. Nas encenações seu papel é de vítima. Cinderela deixa de 

ser gata borralheira quando se casa com o príncipe, Branca de Neve e Bela Adormecida 

jazem em uma espera desfalecida pelo beijo de amor,“toda uma corte de ternas heroínas 

machucadas, passivas, feridas, ajoelhadas, humilhadas, ensinam [...] o fascinante prestígio 

da beleza martirizada, abandonada, resignada” (BEAUVOIR, 1967, p.33).  

Os índices atuais de violência contra a mulher são alarmantes e demonstram que as 

agressões e diferentes formas de abuso ainda continuam invadindo os lares e corroendo as 

relações familiares. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha ainda encontra resistência, isto 

se confirma por meio das pesquisas realizadas, onde 700 mil brasileiras alegaram possuir 

conhecimento sobre a lei, mas ainda conviver com o agressor e permanecer em situação de 

violência (SECRETARIA TRANSPARÊNCIA DATA SENADO, 2013). 

Esses dados confirmam a gravidade da violência contra a mulher e a necessidade de 

problematizar os valores que legitimam essas práticas, isto porque, a presença de leis e 

políticas sociais direcionadas ao direto de uma vida sem violência não estão sendo capazes 

de garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados (DINIZ, 2013). De acordo com 

Diniz (2013), os valores da humanidade estão em constante transformação, mas uma ordem 

social que favorece os homens e mantêm a mulher num status de inferioridade, infelizmente, 

ainda são presentes.  

Diante desta realidade, o presente estudo tem como temática a violência contra a 

mulher, pois se atualmente direitos são reinvidicados, ora também está enraizado no bojo 

social o papel estereotipado de vítimas da submissão e dominação do homem, ainda as 

mulheres vivenciando situações de violência doméstica. 
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Considerando o contexto instalado culturalmente e as relações de gênero que 

permeiam o imaginário social, por meio dessa pesquisa se buscou dar voz a mulheres, com 

o objetivo principal de investigar os motivos que levaram as participantes da pesquisa a se 

reconciliar com o agressor depois de ter efetivado a denúncia, retornando para um ciclo 

vicioso de violência.  

Com os resultados encontrados, as participantes descreveram suas experiências, os 

significados atribuídos e os sentimentos presentes, compreendendo os aspectos 

mantenedores do ciclo vicioso.  

 

2.  Justificativa 

 

Conforme cita Teles e Melo (2003, p. 09), “o drama da violência contra a mulher faz 

parte do cotidiano das cidades, do país e do mundo. É pouco comovente porque é por 

demais banalizado, tratado como algo que faz parte da vida, tão natural que não se pode 

imaginar a vida sem sua existência”. Assim, ao focalizar as relações de gênero, no crivo da 

hierarquia dos papéis do masculino e feminino podemos perceber as práticas de violência, 

sendo compreendidas em alguns casos como algo natural, legitimando modelos que se 

desdobram em um contexto sociocultural.  

De acordo com Celmer (2010) o uso recorrente de violência contra a mulher, ao 

longo de toda a trajetória histórica, constituiu a identidade cultural de homens e mulheres, e 

ainda favoreceu a solidificação de práticas socialmente aceitas, embasadas na 

permissividade e tolerância ao uso da agressividade nas relações. 

 Scott (1995, p.87) refere sobre essa construção como “um elemento constitutivo das 

relações sociais baseada nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma 

primária de dar significado às relações de poder”. 

O estrato social feminino neste país é marcado por lutas constantes para que a 

mulher seja tratada com dignidade. Progressos em trâmites legais, como a Lei Maria da 

Penha, demonstram essa preocupação. Apesar disso, muitas mulheres ainda não são 

respeitadas, são feridas pela brutalidade e violência, agredidas diariamente, recebendo 

marcas indeléveis para sua vida.  

Segundo dados estatísticos do IBGE, no primeiro semestre de 2012, foram 

registrados 47.555 atendimentos na Central à Mulher. Dessa forma, mesmo com a 

implantação da lei a violência não está sendo suficientemente coibida e os agressores ainda 

recorrem a essas práticas.  

De acordo com Garcia et al. (2013), uma pesquisa realizada pelo Ipea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) denunciou que o Brasil, no período de 2001 a 2011, foi palco 

de aproximadamente 50 mil feminicídios, ou seja, estima-se um total de 5.000 mortes por 
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ano, óbitos decorrentes de violência doméstica, pois um terço destes ocorreram no próprio 

domicílio.  

Assim, a questão da violência possui uma dimensão ampla, e são inúmeros os 

questionamentos que circundam o tema, portanto, se faz necessário investigar esse 

fenômeno e os sujeitos envolvidos. Esse estudo representa a busca pela compreensão da 

realidade dessas mulheres, fornecendo subsídios para a criação de políticas públicas e 

medidas preventivas eficazes para o atendimento dessa população em situação de risco 

que atualmente representam uma parcela significativa das diversas camadas sociais.  

 

3. Metodologia 

 

De acordo com Minayo (2013, p.57) a pesquisa qualitativa é aplicada “ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 

seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. Dessa forma, nesta pesquisa foi realizada 

uma aproximação com a realidade das mulheres em situação de violência e das 

significações atribuídas à reconciliação com o marido agressor. O desenvolvimento do 

trabalho foi realizado a partir do tripé: levantamento bibliográfico, entrevistas narrativas 

semiestruturadas e análise dos dados coletados.   

As participantes desta pesquisa foram indicadas pela Assistente Social da Delegacia 

da Mulher de uma cidade do interior do Paraná, que selecionou no período de coleta de 

dados as mulheres que atendiam aos critérios de inclusão e que aceitaram de forma 

espontânea participar do estudo.  Foi solicitado que a profissional selecionasse mulheres 

maiores de dezoito anos, que tivessem sofrido violência, apresentassem reincidência no 

registro de denúncias na Delegacia da Mulher e fossem casadas ou com união estável por 

pelo menos quatro anos. Dessa forma, as mulheres que não atenderam aos critérios de 

inclusão e não aceitaram participar da entrevista foram excluídas. Foram sujeitos desta 

pesquisa quatro mulheres participantes.  

 As entrevistas foram realizadas mediante a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido, onde cada participante ficou com uma via impressa. Nesse momento 

foram ressaltados os procedimentos éticos, primando pelo sigilo das identidades da 

participante, para que a pesquisa não trouxesse nenhum dano ou risco aos envolvidos. 

  Como fonte de coleta de dados e investigação foi utilizada como instrumento de 

pesquisa a entrevista narrativa semiestruturada.De acordo com Jovchelovitch e Bauer 

(2002), a construção de narrativas existe desde sempre nas relações humanas, sendo uma 

necessidade e capacidade do ser humano relatar uma história. Ainda, a narrativa favorece 
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que os elementos sejam contados em um enredo estruturado, o que amplia a construção de 

um sentido para o acontecimento, não meramente um fato isolado. 

 Após o período de coleta de dados, foi iniciada a análise dos dados. O primeiro 

passo foi a transcrição das entrevistas gravadas, convertendo o material de áudio para um 

texto. Em seguida foi realizada uma análise para descrever os elementos particulares que 

compunham cada narrativa. 

 A compreensão dos dados coletados foi fundamentada principalmente nas teorias de 

relação de gênero e analisadas ainda sob a égide da cultura do patriarcado.  

 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Era uma vez, há muitos e muitos anos quando surgiam os contos de fada.  Estórias 

compostas por príncipes e princesas, animais falantes, sereias, bruxas e fadas com poderes 

incríveis, feitiços mágicos que tramam com os sentimentos de ódio, culpa, inveja, medo, 

vingança, amor e felicidade (BORTOLOTTO, 2010). 

O mundo das fantasias apresentados nos contos de fadas atravessam os séculos, 

pois conseguem envolver emocionalmente os ouvintes e leitores que mergulham nas 

narrativas representantes da subjetividade humana. O homem busca o encontro com as 

falas, experiências e sentimentos das personagens tentando encontrar soluções e explicar 

sua própria vivência através de elementos simbólicos, encontrando-se com o significado da 

vida (MENDES, 2000). 

Tendo em vista essa flexibilidade dos contos de fada, a escolha de nomear as 

participantes dessa pesquisa em “Princesas” se justifica pelo palco das narrativas destas 

acontecer envolta do amor idealizado, tendo como plano de fundo a violência doméstica.  

 

4.1 Caracterização das participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa o total de 04 mulheres, que receberam nomes ficiticios de 

princesas da Walt Dinsey, garantindo assim o sigilo de suas identidades.  

 

Tabela 1- Caracterização das participantes 

NOME  Ariel Aurora Bela Branca de Neve 

IDADE 43 anos 34 anos 44 anos 22 anos 

ESTADO CIVIL  Separada Casada Separada Separada 

QT. DE FILHOS  02 01 05 01 
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TEMPO DE 

CONVIVENCIA COM 

O AGRESSOR  

12 anos 14 anos 23 anos 04 anos 

QUANTIDADE DE 

BOLETINS DE 

OCORRENCIA  

Mais de 06 

registros 

Mais de 05 

registros 

03 

registros 

05 registros 

Fonte: As autoras 

 
4.2 O motivo da reconciliação 

 
Tentei por causa do meu filho(Aurora). 

 

Eu fui educada por meus pais que o casamento é para sempre, um 

casamento só e pronto acabou! Então eu queria reconstruir, achar 

uma saída. Eu queria consertar as coisas (Bela). 

Foi mais porque eu sentia a falta dele e o filho também, eu achei que 
ele ia mudar e não mudou eu mudei e ele não. [...] Prometia que ia 
mudar, dar mais atenção pra mim e pro filho, coisa que ... só 
promessas não cumpridas(Branca de Neve). 
 

A segunda vez foi única e exclusivamente pelos filhos. [...]Estava 

tudo lindo, você espera que vai melhorar, mulher espera, uma bela 

de uma ilusão que hoje eu aprendi, é aquela coisa mesmo, o cristal 

quebrou não tem jeito, mas até então você vai remendando, tem os 

filhos, você vai fazendo isso(Ariel) 

 

De acordo com as narrativas, os filhos foram o principal motivo que levaram as 

mulheres a tentar a reconciliação com seu companheiro. Os discursos foram subjetivados 

em direção a uma resposta consensual, reproduzida socialmente pelo dever e necessidade 

de manter a família. 

Este se trata de um aspecto muito relevante, porém assumir como ponto de análise 

apenas este viés, representaria uma redução e compreensão mediana do fenômeno, uma 

vez que todo um enredo foi construído no envolto dessas narrativas. Diante disso, não 

podem ser desconsiderados os (des)caminhos que circundaram a vivência de estar em 

situação de violência doméstica. 

A experiência de violência para essas mulheres foi gerador de um sentimento de 

desvalorização, reproduzidos em seus discursos:  

 

Nossa eu me sentia um lixo... desvalorizada, dizia:“você não é nada”. 
Eu só servi para parir. Eu nunca mais trabalhei fora para ajudar ele 
(Bela) 
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“Me sentia um lixo, como se a agente não fosse um nada para ele” 
(Branca de Neve) 

 

Então eu fui tudo para ele, mas ao mesmo tempo um lixo né?  

Não existe mais amor, eu olho e para mim está sendo um “Zé 
ninguém” (Ariel). 
 

A análise do todo nos permitiu perceber e ampliar os pequenos trechos selecionados 

acima, pois estes são recortes integrados nas histórias individuais. As minúcias de cada 

trama revelaram a agressividade relampejando na autoestima dessas mulheres, o 

sentimento de dignidade sendo sobrepujado de diferentes formas. 

 

Não sei te explicar, é uma coisa que a gente sente muito né, dói. Só 

raiva mesmo, não por mim, mas pelo que ele fazia comigo e com o 

filho dele (Branca de Neve).  

Assim ao vivenciar as situações de violência ocorreu uma fragilização da autoestima 

e autoconceito, com exposição aos sentimentos de raiva e tristeza.  

Celmer (2010) contribui enfatizando o peso do poder cultural na reprodução da 

violência doméstica, que é uma forma arraigada de comunicação herdada de uma 

sociedade descendente do patriarcado, que expõe a mulher como um ser inferior e 

submisso ao poder masculino. E de fato, a subalternidade fez com que as mulheres se 

vissem como inferiores ao desejo e ao poder do outro no relacionamento amoroso.  

 

Eu sentei e pensei:“ou eu sou mãe ou não sou nada, ou eu cuido da 
minha família ou nada”. Então resolvi parar com tudo e ter os filhos, 
ser mãe de verdade, cuidar, dar á atenção [...]. Ele ficou chateado 
comigo quando eu falei que iria parar com tudo e ajudar a família, 
criar, dar o suporte. E falei: “você é o provedor da casa” (Bela).  
 

Dessa forma, fica mais claro compreender o poder das amarras do gênero que 

imputam valores e normas a serem seguidas. De acordo com Saffioti (2004, p.85) “a relação 

violenta se constitui em verdadeira prisão. Neste sentido, o gênero acaba por se revelar uma 

‘camisa-de-força’ [...], uma vez que é esperado que o macho seja o dominador e a mulher 

suporte, pois seu destino determina”. 

 

Hoje se eu for procurar serviço é complicado, porque nunca trabalhei 
com carteira registrada... ele nunca deixou (Aurora).  

  

 O exercício do poder inserido nessas relações foi um dos aspectos valorizados no 

entendimento das narrativas de reconciliação (SCOTT, 1995; LOURO, 1997). Tendo em 

vista a noção de que os grupos dominados também edificam espaços e arranjos sociais. 
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Nesse sentido, observasse o processo de entrada, permanência e retorno ao 

relacionamento conjugal dessas mulheres. 

 

Ele dizia: “Você é a mulher da minha vida, o que eu aprendi, aprendi 

com você, se eu sei sentar numa mesa hoje, se eu sei conversar, eu 

aprendi com você. Tudo eu ensinei ,ele era um matuto(Ariel)  

 

Começou porque eu era nervosa, às vezes eu erguia o tom de voz 

com ele, entrei em depressão, às vezes eu mesma agredia ele, e 

assim foi indo com frequência até que eu resolvi terminar ali (Branca 

de Neve). 

 

 Neste sentido, retomamos que as relações de gênero e a violência doméstica 

também se tratam de uma relação de poder, que não se dá de forma estática, mas que é 

exercida de forma relacional, entre as polaridades sem ser algo absoluto, ora sendo o 

homem, mas a mulher também recorre ao jogo do poder de maneira tácita (CELMER, 2010).  

Conforme Marodin (1997) as categorizações das relações de genero são 

transmitidas via família, dentro desse sistema são ensinadas as regras, ideologias e papéis 

que se reproduzem em cada integrante, assim, obsevou-se o histórico de violência 

intergeracional nas famílias e a reprodução do ciclo vicioso, tanto para os autores, quanto 

para as mulheres em situação de violência, como para os próprios filhos:  

 
 Ele sempre foi uma pessoa agitada, porque ele já veio de uma criação 
agitada, pai alcoólatra, mãe submissa, você sabe uma família 
tradicional, família de homens machões, ele apesar de tudo era mais 
maleável. Mas como o tempo foi passando, começou a beber e beber 
(Bela). 

 
A família da parte de adoção são tudo agressivo a maioria deles tudo 
tem passagem pela polícia... A maioria. 
[...] Quando ele me batia ele dizia:“o pai fazia eu também 

posso(Aurora). 
 
[...] porque vi minha mãe sendo agredida quando eu era pequena 
então aquilo me voltou tudo e eu não queria passar pelo mesmo   
(Branca de Neve) 
 
Dizia ainda:“Filho, o pai não pode bater na mãe” [...] O pequeno era o 
pai. Ele vinha em mim, ele tentava agredir, o maior me defendia 
(Ariel). 
 

 Como local de troca de afetos e harmonia, a família é um mito idealizado, que se 

(des)realiza nas cenas de violência doméstica (CAVALCANTI, 2007). A violência neste 

âmbito inverte o sentido de “lar doce lar”, transformando as relações em vivências de dor e 

amarguras dentro do próprio domicílio.  Cavalcanti (2010) fornece apoio essa percepção 
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quando afirma que a violência praticada no ambiente familiar é caracterizada por requintes 

de crueldade e perversidade. A mesma autora sustenta a ideia que,  

 

O lar identificado como local acolhedor e de conforto, passa a ser, nestes 
casos, um ambiente de perigo continuo. Envolta no emaranhado de 
emoções e relações afetivas, a violência doméstica contra a mulher se 
manifesta como criminalidade oculta, envolvida no véu do silêncio, do medo 
e da impunidade (CAVALCANTI, 2010, p.48).  

 

Diante do exposto, verificou-se que as mulheres heroínas estiveram imersas em 

múltiplos fatores que contribuíram para o retorno para relacionamento conjugal, seja o 

aprisionamento e limitações de fonte financeira, impedimento de trabalhar, o papel esperado 

de boa esposa e mãe, a necessidade de ser amada, desejo de ser reconhecida e 

valorizada, assim como, a troca de prazeres, formando um conjunto de representações 

multifacetadas. 

Essa discussão nos conduz a confirmar a complexidade do fenômeno violência 

contra a mulher e os aspectos envolvidos em cada trama. Em relação ao motivo da 

reconciliação percebe-se que não existe um único motivo preponderante para retomar o 

relacionamento. As narrativas foram capazes de fornecer algumas pistas para a 

compreensão dos possíveis motivos, mas não uma exata resposta ao problema principal.  

Sobretudo o que foi argumentado, pode-se concluir que as relações de gênero, como 

meio de valorização de papéis sociais e o uso do poder como dominação, formam um ciclo 

vicioso para violência e amarram os sujeitos em teias de relações. Dessa forma, as relações 

de gênero indicam o melhor caminho para compreensão da manutenção das relações 

violentas entre os casais.  

 

4 Considerações Finais 

 

Por meio das narrativas de mulheres heroínas, pudemos perceber o modo como as 

relações conjugais são revestidas pela roupagem do gênero. A desigualdade e disputa do 

poder representam uma característica prevalente, ocorrendo de certa forma dentro do 

domínio simbólico. As relações de gênero são atadas ao modo que os sujeitos se 

relacionam em sociedade, e ainda permanece uma diferenciação entre os sexos baseada 

em todo o histórico cultural do feminino e masculino.  

 Dessa forma, durante a execução desta pesquisa realizou-se o contato com o 

histórico e as múltiplas constelações que fazem parte do papel da mulher na sociedade. 

Nota-se quanto o estigma de exploração e inferiorização feminina atravessam os tempos, 

discursos e subjetividades.  
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 Em face disso, na guisa de conclusão demonstrou-se que as relações de gênero 

demonstra ser uma capa que reveste os comportamentos dos homens e mulheres na 

sociedade, e o sistema patriarcal com seu peso histórico e ideológico age como guarida 

para práticas de violência contra a mulher, baseando-se na lógica da dominação masculina.  

As relações de poder como aspecto constituinte do gênero permite compreender a 

inserção no relacionamento amoroso e sua manutenção como forma de construção da 

identidade subjetiva da mulher, onde por elas foi esperada a vivência de um amor ideal e o 

desempenho em papeis sociais normativos. Entretanto, ao longo do enredo nota-se a 

transformação dessa relação para algo coercitivo, em que o poder no relacionamento tomou 

a forma de ações de violência. 

 A priori a pergunta dessa pesquisa foi respondida por meio das narrativas de forma 

pormenorizada, sendo preciso decodificar as representações, crenças e sentimentos 

imbricados em cada um dos enredos, privilegiando os conteúdos individuais de cada 

história. Num processo de desentranhar o fenômeno, no sentido de revelar o oculto, 

colocou-se o desejo de compreender as narrativas, dessa maneira deparando a fundo com 

as relações e padrões normativos que foram valorizados em cada fala, a linguagem como 

campo simbólico e finalmente com o peso cultural na manutenção e tentativa de 

reconciliação com o agressor.  

A violência eclode com mais força a cada dia que se passa, afirmação esta 

subsidiada pelos noticiários que estampam na mídia casos de violência corriqueiramente. 

Contudo, acredita-se que existem possibilidades para transformar esse cenário desolador. 

Uma vez que, muito já se tem alcançado na luta pelos direitos de igualdade e respeito das 

diferenças do ser mulher.  

A inquietude surge ao refletir que muitas mulheres são coibidas de realizar a 

denúncia e podem estar cobertas pelo véu do silenciamento, sendo vitimadas por violências 

(in)visíveis. Contudo, acredita-se que a tratativa do tema e discussões nesta arena, podem 

mobilizar socialmente os atores envolvidos no cenário da violência doméstica. 
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