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Resumo: 
A violência doméstica e familiar é um fenômeno que atravessa a história da humanidade. Este
assunto é foco deste do presente resumo cujo objetivo é discutir alguns fatores que fazem com
que as mulheres tenham dificuldades em romper com um relacionamento abusivo e/ou violento,
vivendo anos com o agressor por uma questão econômica, social, mas também cultural. A
pesquisa foi realizada com mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar e
que foram atendidas no Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) – UNICENTRO/Guarapuava, no
período de setembro a outubro de 2020. Os procedimentos metodológicos foram construídos a
partir de uma abordagem qualitativa com o auxílio de dados quantitativos de forma
complementar. Foram realizadas pesquisas e estudos de materiais bibliográficos, aplicado um
questionário e realizada entrevista. De um total de 25 mulheres que buscaram o atendimento no
núcleo, 13 aceitaram participar da pesquisa, mas apenas 09 assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Conclui-se que a cultura machista e patriarcal,
presente nas diversas instituições, contribuem para reforçar os papéis sociais dos sexos, manter
os relacionamentos em nome da instituição familiar conservadora, naturalizando a dominação
masculina sobre as mulheres. Ao legitimar e naturalizar a violência doméstica e familiar a
sociedade cria inúmeros empecilhos para que a mulher que vive nessa situação possa romper
com o relacionamento abusivo e violento.
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