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Introdução 

 

A problemática da violência contra as mulheres é bastante antiga, sendo silenciada ao 

longo da história. Muitas vezes o tema é tratado como se fosse algo distante, por vezes, 

naturalizado e, ao mesmo tempo, um assunto banalizado, considerado como algo sem 

importância ou da não importância de todo mundo, pois como diz o ditado popular: “em briga 

de marido e mulher não se mete a colher”, porém, nos dias de hoje, busca-se uma 

desconstrução deste ditado. 

Conforme a literatura especializada o fenômeno da violência doméstica e familiar 

contra as mulheres geralmente se manifesta no âmbito privado sendo praticada geralmente por 

seus companheiros ou maridos e familiares, o que não significa que também não sejam 

agredidas por mulheres, quando essas são suas companheiras, porém é bem menor a 

incidência quando comparada aos homens. Contudo, mesmo considerando as agressões 

provenientes das mulheres ali está expressa a representação da dominação masculina nas 

relações de gênero. 

A partir da década de 80, a violência contra a mulher torna-se um problema social. 

Com as demandas pela anistia política, o movimento feminista teve um papel importante para 

que a violência contra as mulheres “fosse reconhecida como uma violação dos direitos 

humanos, tornando o fortalecimento dos sistemas de justiça criminal em defesa destas um 

requisito para os governos nacionais que aderiram a tal agenda de direitos” (MORAES & 

GOMES, 2009, p. 78). Assim, a primeira resposta do Estado a essa questão foi por meio da 

criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em 1985, em São 

Paulo. 

Entretanto, mesmo com os entraves para a implementação da política de 

enfrentamento à violência contra as mulheres, há que se reconhecer que houveram avanços, 
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dentre eles, aquele em que o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais de proteção 

aos direitos das mulheres que inclui a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher – CEDAW (1979); Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994); 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – Conferência de Cairo (1994) 

e IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Conferência de Pequim (1995). 

Nesta articulação de constituição e fortalecimento da política de enfrentamento à 

violência foram sendo criados e ampliados os mecanismos institucionais especializados de 

atendimento às mulheres em situação de violência, dentre eles as Delegacias Especializadas 

de Atendimento às Mulheres – DEAM’s, Casas-Abrigo, Centros de Referência de 

Atendimento às Mulheres, Núcleo da Mulher nas Defensorias Públicas, Núcleos de gênero 

nos Ministérios Públicos, Juizados especializados ou Varas adaptadas de violência doméstica 

e familiar, entre outros. 

A utilização dos mecanismos institucionais de enfrentamento à violência, aliados às 

informações midiáticas sobre o assunto e as mudanças no papel das mulheres na família e na 

sociedade, ao longo do tempo, fizeram com que cada vez mais elas denunciassem e 

rompessem com o ciclo da violência e outras discriminações e preconceitos sofridos. Todavia, 

visto de forma mais minuciosa e aprofundada, observa-se que o rompimento da violência, na 

trajetória que se denomina rota crítica é um processo lento. 

Esse artigo é uma reflexão teórica sobre rota crítica efetivada por muitas mulheres no 

intuito de romperem com a violência, mas também se constitui em objeto de estudo de 

mestrado em sociologia, em andamento, assim como da sua orientação, ambas pesquisadoras 

compondo a autoria desse estudo. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo analisar, a 

partir da literatura especializada, como ocorrem os processos de rupturas da violência 

doméstica contra mulheres, levando em consideração os ciclos de violência e a trajetória 

percorrida na rota crítica, que se constitui em processo não-linear, de avanços e retrocessos, 

onde os episódios iniciais de violência até a procura de ajuda é um extenso percurso 

influenciado por fatores impulsionadores (internos e externos) e inibidores (internos e 

externos). 

 

Gênero e Violência: do Ciclo à Rota Crítica 

 
A violência contra as mulheres ocorre em diversas partes do mundo, sendo 

considerada como um grave problema social, de cunho universal, que atinge uma parcela 
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significativa de mulheres, de diversas formas, independente da classe social, raça, etnia, 

idade, religião, cultura ou nível de escolaridade, sendo reproduzida pelas desigualdades de 

gênero, isto é, por relações desiguais entre os sexos que propiciam às mulheres uma situação 

de vulnerabilidade ou risco de violência. 

No entendimento da violência contra mulheres, o gênero tem sido usado como 

categoria de análise fundamental para se compreender como se processam as relações sociais 

entre os sexos. Trata-se de uma construção social que dada cultura estabelece em relação aos 

sexos que, nos termos de Scott (1995), trata-se de um “elemento constitutivo das relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e também “uma forma primeira de 

dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86), sendo, portanto, “um meio de 

decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de 

interação humana” (Ibid., p. 89). 

Essa violência é uma das manifestações das relações de poder historicamente 

desiguais e presentes nas relações de gênero que, em geral, tem conduzido a “dominação da 

mulher pelo homem, discriminação do homem contra a mulher, provocando impedimentos 

contra o seu pleno desenvolvimento” (TAVARES & PEREIRA, 2007, p. 13). É um produto 

histórico e social (STREY, 2004). Um problema mundial ligado ao exercício de poder, 

privilégios e controle masculino, que exige ações articuladas e integradas para que seja 

garantida a execução de ações preventivas de assistência e combate mais eficazes. Nesse 

sentido, as mulheres têm conseguido conquistar e garantir seus direitos não só por meio de 

orientações da Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência, mas das suas 

relações interpessoais que as encorajaram a quebrar o silêncio e a denunciar para sair do ciclo 

da violência. 

A teoria do ciclo de violência é enunciada pela psicóloga americana e feminista 

Lenore Walker (1979), para explicar como acontece a dinâmica da violência nas relações 

conjugais e as dificuldades das mulheres para romperem com essa relação violenta e como 

essa é produzida e reproduzida (ROCHA, 2007). Segundo Walker, o ciclo de violência é 

constituído de três fases: 1) construção da tensão no relacionamento, caracterizada por 

xingamentos, injúrias, ameaças, insultos, humilhação e provocações mútuas; 2) explosão da 

violência, presença de descontrole e destruição havendo agressões físicas às mulheres por 

parte dos(as) agressores(as); 3) lua-de-mel, fase evidenciada pelo arrependimento do(a) 

agressor(a) com pedido de desculpas, afirmação de que ama a companheira e promessa mútua 
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de que não haverá mais agressões ocorrendo, por parte da companheira, uma idealização do 

parceiro e a negação da vivência de violência (SOARES, 2005). 

Para Walker (1979), a fase de “construção da tensão” é identificada como o período 

em que o(a) agressor(a) apresenta pequenos incidentes de ataque, através de xingamentos, 

ameaças, humilhações e quando ele se descontrola, a mulher assume a culpa pelo seu 

comportamento abusivo criando uma "falsa" consciência de que ela tenha merecido. Nesta 

fase o sentimento do(a) agressor(a) cresce a cada momento levando a uma explosão de raiva, 

enquanto a “vítima” sente medo diante da atitude opressiva e carregada de ciúme. Na fase da 

“explosão da violência”, a raiva é percebida como incontrolável, por vezes, é liberada através 

de um determinado incidente de embates que pode desencadear uma situação externa (a 

vítima agir de forma que o(a) agressor(a) considere inaceitável) ou um estímulo interno (um 

pensamento e/ou um sentimento experimentado pelo(a) agressor(a). Na fase da “lua de mel”, 

o(a) agressor(a) reconhece as injustiças praticadas e promete que vai mudar. Ele(a) tenta se 

convencer e, sobretudo, convencer a vítima que nunca mais se repetirá o comportamento 

violento. 

Dessa forma, o ciclo de violência se caracteriza pela sua continuidade, tornando-se 

repetitivo, onde pode durar por longos meses e/ou anos, com um curto período entre as fases 

de tensão e arrependimento, porém, é mais intenso com a fase violenta, com agressões físicas 

rotineiras podendo terminar em uma lesão física grave ou feminicídio. Sendo que, “romper 

com a violência doméstica não é um processo simples, em geral as mulheres passam anos 

sofrendo agressões e maus tratos até que resolvem expor a violência sofrida e buscar ajuda” 

(LIRA, 2015, p. 109) 

Em busca de ajuda para romper o ciclo da violência as mulheres procuram os serviços 

institucionais especializados, geralmente, o primeiro acesso se dá por meio do registro do 

boletim de ocorrência numa DEAM, buscando resolutividade para o problema e, na maioria 

das vezes, iniciam o processo da rota crítica. 

Entretanto, os serviços institucionais especializados que deveriam lhes dar segurança e 

proteção, possuem infraestrutura inadequada, despreparo no atendimento, ausência de 

profissionais capacitados e qualificados para lidar com as questões de gênero que acabam 

reproduzindo discursos e práticas discriminatórias e, consequentemente, não contribuindo 

para a superação do estado de opressão vivenciado por essas mulheres (STREY, WERBA & 

NORA, 2004; MENEGHEL et al, 2011; SAGOT, 2000; SILVEIRA, 2006; BONETTI, 

PINHEIRO & FERREIRA, 2016). 
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Para compreender o significado conceitual de rota crítica, toma-se como referência o 

estudo intitulado de “A rota crítica das mulheres afetadas pela violência intrafamiliar na 

América Latina”3, de Montserrat Sagot (2000). Nesta pesquisa4, a autora busca compreender o 

processo da rota crítica seguida pelas mulheres maiores de 15 anos afetadas pela violência 

intrafamiliar e quais os fatores que influenciavam nesse processo. Assim, à luz de Sagot, a 

rota crítica é 

[...] um processo que se constrói a partir da sequência de decisões tomadas e 
ações executadas pelas mulheres afetadas pela violência intrafamiliar e as 
respostas encontradas na busca de soluções. Este é um processo interativo 
constituído tanto pelos fatores impulsionadores e inibidores relacionados 
com as mulheres afetadas e as ações realizadas por elas, bem como pela 
resposta social encontrada, que por sua vez se torna uma parte determinante 
da rota crítica. Nesse sentido, o conceito de rota crítica reconstrói a lógica 
das decisões, ações e reações das mulheres afetadas, assim como os fatores 
envolvidos nesse processo. (SAGOT, 2000, p. 89, tradução nossa) 

 

Em outras palavras, a rota crítica é entendida como um complexo emaranhado de 

atitudes e decisões tomadas pelas mulheres em situação de violência e as respostas 

encontradas na busca por apoio. É um processo complexo que para quem vê de fora, “esses 

processos podem parecer contraditórios ou até irracionais, mas os testemunhos das 

entrevistadas mostram a existência de elaboradas reflexões, avaliações de situação e de 

balanços, que orientam suas decisões” (SAGOT, 2007, p. 45). 

Os caminhos na busca pela ruptura são marcados por idas e vindas, pois dependendo 

das respostas que as mulheres encontrem durante esse percurso, elas podem avançar ou 

desistir, esse percurso é, pois, intitulado de rota crítica entendida, em outros termos, “como o 

conjunto de ações empreendidas pelas mulheres com objetivo de sair de uma situação de 

violência e as respostas que estas encontram junto ao poder público ou a redes sociais (amigos 

e família)” (LIRA, 2015, p. 85-86). 

O início dessa rota “pode ser considerado como o romper do silêncio. Isto significa 

que as mulheres iniciam sua rota crítica quando decidem revelar sua situação de violência a 

uma pessoa fora do âmbito doméstico imediato, com o objetivo de procurar soluções” 

(SAGOT, 2007, p. 26), sendo que, “a decisão de romper com uma relação violenta nunca é 

fácil para a mulher que vive nesse tipo de situação. As mulheres por vezes suportam décadas 

                                                           
3 Texto original em espanhol: La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar em América 

Latina (SAGOT, 2000). 
4 Esse estudo foi realizado entre 1996 e 1998, a partir de um protocolo de investigação elaborado por 
pesquisadores(as), ativistas e funcionários(as) das instituições situadas nos países que participaram da pesquisa, 
visando contribuir com a prevenção, combate e erradicação dessa violência em 16 comunidades (urbanas e 
rurais) de 10 países (07 da América Central e 03 dos Países Andinos). 
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de maus tratos, agressão, ameaças e até mesmo tentativas de assassinato” (LIRA, 2015, p. 85), 

haja visto que, em muitas situações, o início da rota implica graves riscos para as mulheres, 

incluindo o aumento da violência. 

O caminho percorrido desde o episódio da violência até a procura pela ajuda 

institucional é extenso, sendo influenciado por vários fatores impulsionadores (internos e 

externos) e fatores inibidores (internos e externos). O início de uma rota de superação e 

rompimento é o momento em que essas mulheres decidem romper com o silêncio em relação 

a situação de violência doméstica e familiar vivenciada, que desenvolve nessas mulheres 

múltiplas estratégias de sobrevivência, dentre elas ficar em silêncio, ter uma postura passiva e 

tentar não provocar o(a) agressor(a), onde nesse processo de autoconhecimento e de reflexão 

na busca pela ruptura pode durar anos (SAGOT, 2000). 

Os fatores impulsionadores internos estão relacionados aos processos pessoais, 

sentimentos e os externos se relacionam a partir do contexto, isto é, tem influência das 

condições do meio em que vive, tais como o apoio das pessoas próximas, os recursos 

materiais, informação e qualidade nos serviços institucionais, o aumento da violência ou os 

efeitos da violência em outras pessoas da família. Todavia, esses dois tipos de fatores estão 

inter-relacionados, reforçando-se mutuamente, atuando sobre a subjetividade das mulheres 

“para fortalecê-las ou debilitá-las em sua decisão de iniciar e continuar uma rota de busca de 

soluções” (SAGOT, 2007, p. 45). 

Com relação aos fatores inibidores para a tomada de decisão das mulheres de 

iniciarem a rota crítica, compreende-se todos os elementos que atuam negativamente sobre a 

decisão de iniciar ou continuar uma rota crítica, sendo classificados como internos e externos. 

Uma das chaves para a compreensão da complexidade do fenômeno da violência doméstica e 

familiar é entender as causas e/ou motivos que fazem com que as mulheres permaneçam em 

uma relação violenta, às vezes por anos e sobrevivendo em precárias condições emocionais e 

tendo sua integridade física violada. Assim, os fatores inibidores internos (medos, culpas, 

vergonha e amor) que mais dificultam a entrada das mulheres na rota crítica e até mesmo 

aquelas que já estão no processo, estão associados ao medo do(a) agressor(a) e da violência 

exercida por ela(a). O medo é baseado nas suas ameaças, tendo em vista o seu perfil 

violento(a) e também a impunidade com que a sociedade naturaliza à violência doméstica. 

Muitas vezes, o medo imobiliza as mulheres e, consequentemente, cria um sentimento de 

incapacidade de agir. 
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Os fatores inibidores externos (pressão da família, limites materiais e ineficiência 

institucional) mais presentes são as pressões por parte dos/as filhos/as, mães e as pessoas 

próximas em geral. Aqui, a ordem social obriga as mulheres a assumirem papéis tradicionais 

de gênero, naturalizando a violência, obrigando a se conformarem com a situação de 

violência, visto que precisam manter a família unida a todo custo, respeitando sempre 

seu(sua) companheiro(a), nunca o(a) contrariando. 

O processo de rota crítica “só pode ser explicado em um determinado contexto que 

atua diretamente na construção da subjetividade” (SAGOT, 2007, p. 45) e quanto mais tempo 

passa, sem romper com a violência, torna-se mais dificultoso sair dessa situação. Porém, 

como afirma Araújo, Martins & Santos (2004) “nem todas as mulheres se submetem 

passivamente à violência: muitas reagem à agressão, denunciam seus agressores e conseguem 

sair da relação abusiva ou mudá-la” (p. 31), assim, posso dizer que são sinais de 

empoderamento das mulheres em situação de violência. 

De acordo com Dutra, Prates, Nakamura e Vilela (2013), os estudos sobre as rotas 

percorridas pelas mulheres, em busca de sair do ciclo de violência, identificam muitas 

dificuldades nesse rompimento, tais como, “o medo, a culpa, a vergonha, as pressões 

familiares, as limitações materiais e a ineficácia institucional, compreendendo as atitudes 

negativas dos operadores, a burocracia, a falta de orientação, a revitimizacão” (MENEGHEL 

et al., 2011, p. 749). 

Os estudos sobre o atendimento nas instituições especializadas têm mostrado que 

quando a denúncia chega nos serviços especializados (ou não-especializados5) contra a 

violência doméstica e familiar, esses serviços nem sempre estão preparados para o 

atendimento, seja pela ausência de escuta qualificada por parte dos(as) profissionais e/ou pela 

precariedade estrutural, fazendo com que essas mulheres sofram uma revitimização da 

violência (SAGOT, 2000; BRUHN & LARA, 2016; SILVEIRA, 2006). 

Assim, se percebe as falhas na elaboração e formulação dessas políticas públicas para 

mulheres e na criação de propostas que as fortaleçam efetivamente para a superação da 

violência doméstica e familiar. Entretanto, mesmo com essas limitações, muitas mulheres 

conseguiram romper com a violência e reconstruíram suas vidas, livres das agressões, seja por 

meio da rede institucional ou por meio de sua rede social de relações interpessoais. 

Considerando a dinâmica das relações de poder entre os sexos para alcançar a 

igualdade nas relações de gênero é necessário a redistribuição do poder, onde o 

                                                           
5 Também conhecido como “atendimento geral”, pois não atendem exclusivamente às mulheres. 
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empoderamento é um caminho para as mulheres romper com essas relações violentas. Nos 

últimos anos, o termo empoderamento passou a compor o vocabulário dos movimentos 

sociais que lutam por igualdade social, sobretudo, o movimento de mulheres e feminista. Isso 

tem se tornado visível a partir de matérias jornalísticas, cartazes de movimentos, campanhas, 

letras de músicas, entre outros. No Brasil, a compreensão de empoderamento ainda é bem 

complexa, pois trata-se de um neologismo, anglicismo, mas vem sendo utilizada com muita 

frequência, porém “o problema é que, também no Brasil, se fala em empoderamento das 

mulheres, se escreve sobre isso, mas não existe consenso quanto ao que venha a ser 

empoderamento” (SARDENBERG, 2006, p. 02) 

Entretanto, as educadoras populares feministas criaram sua própria abordagem, 

trazendo para o centro do diálogo a questão da subordinação de gênero e a construção social 

dos gêneros, a exemplo de Sardenberg (2006, p.02) que afirma: 

 

Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da 
conquista da autonomia, da auto-determinação. E trata-se, para nós, ao 
mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. O 
empoderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das mulheres 
das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. Para as feministas 
latino-americanas, em especial, o objetivo maior do empoderamento das 
mulheres é questionar, desestabilizar e, por fim, acabar com a ordem 
patriarcal que sustenta a opressão de gênero. Isso não quer dizer que não 
queiramos também acabar com a pobreza, com as guerras, etc. Mas para nós 
o objetivo maior do “empoderamento” é destruir a ordem patriarcal vigente 
nas sociedades contemporâneas, além de assumirmos maior controle sobre 
“nossos corpos, nossas vidas”. 

 

Os agentes do empoderamento podem ser vários, uma vez que esse processo “deve 

organizar as mulheres para ação. Com o apoio do grupo e de uma facilitadora, as mulheres 

podem desenvolver uma consciência crítica e se mobilizar para a ação. A ação também 

conduz ao empoderamento” (SARDENBERG, 2006, p. 08). Pode também ser visto como o 

resultado do reconhecimento de que seus direitos estão sendo violados havendo, assim, a 

necessidade de reverter essa situação por meio de “mudanças em um contexto amplo/público 

(inserção em cargos de poder/decisão, educação não sexista) e também em contextos mais 

específicos, ou individuais (aumento de autoestima e autonomia, reorganização do trabalho 

doméstico, etc.)” (CORTEZ & SOUZA, 2008, p. 172) 

 

Considerações Finais 
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Muitas são as dificuldades e limitações para as mulheres romperem com o ciclo de 

violência, considerando que têm uma relação afetiva e emocional com seus agressores, medo 

de sofrer uma violência ainda mais grave, vergonha do que a sociedade vai pensar ou dizer, 

medo de prejudicar o(a) companheiro(a) e os(as) filhos(as), receio de ser responsável pela 

prisão do pai dos seus filhos; se sentir culpada e/ou responsável pelas violências que sofrem, 

carregar sentimentos de fracasso e culpa pela escolha do(a) parceiro(a), não possuir condições 

financeiras para mudar o rumo de sua vida, sentir perder a identidade e autoestima. 

Compreende-se que o processo de empoderamento “deve permitir que as mulheres se 

organizem em grupos, para que, desta maneira, possam romper com o isolamento individual, 

criando uma frente unida através do qual podem desafiar a subordinação” (BATLIWALA, 

1997, p. 201, tradução nossa). A espiral do empoderamento acaba afetando todo mundo: o 

indivíduo, a facilitadora da ação, o grupo e a comunidade, alterando as consciências, 

identificando as áreas de mudanças, bem como, criando as estratégias que provocam as 

mudanças, pois as mulheres precisam rever criticamente suas vidas, reconhecendo as 

estruturas e as fontes de poder e de subordinação (Idib, 1997). 

As mulheres que estão na rota crítica ou aquelas que já passaram por ela podem 

indicar sinais da presença de empoderamento em suas vidas, a exemplo de atualmente 

tomarem suas próprias decisões, serem donas de si e de suas vontades, autônomas 

financeiramente, não se permitirem mais conviverem com relacionamentos abusivos, estarem 

engajadas em movimentos de mulheres contra a violência, entre outras atitudes.  
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