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Uma história de superação: a assistente social, Patrícia Olegário, conta a sua 

trajetória de rompimento da situação de violência conjugal. 

Sempre cultivei um sonho de escrever minha história e de certa maneira estou 

realizando. 

Minha criação foi toda com muito sacrifício, com um padrasto e minha mãe e 

um irmão. Aos 20 anos casei-me com um homem que naquele momento parecia ser o 

ideal, nunca tinha demonstrado nenhum temperamento agressivo na fase do namoro, 

terrível engano, pois me vi acorrentada a um feitor e se de certa forma as correntes 

não eram visíveis, existiam; e eu só podia sair se fosse com ele ou com uma pessoa de 

mais idade e que ele autorizasse. Esse casamento se prolongou por 26 longos anos e 

nesta época no lugar de apoio à mulher, elas eram rotuladas de “mulheres que gostam 

de apanhar; sem amor próprio; sem vergonha; sem coragem pra trabalhar” e por aí vai 

o julgamento ou pode se dizer condenação. E as mulheres começam a perder a 

coragem de contar, para a família ou mesmo para as amigas, o círculo de violência a 

que estão sendo submetidas. 

No meu caso posso falar de experiência, por ter vivenciado isso. Com este 

homem tive 4 filhos, aí vem a pergunta: “nossa, com esse homem você teve 4 filhos?”, 

posso responder: mulheres são violentadas e mortas com ou sem filhos, o que muda 

não é a quantidade de filhos e sim a falta de respeito que a mulher vivencia dentro de 

casa e nos serviços do poder público, quando atende essa mulher. E posso citar 

raríssimas exceções, como no meu caso. 

Para quem conhece o círculo da violência sabe que não é muito fácil sair, 

quando a mulher percebe que não tem força para tal é necessário pedir ajuda a um 

órgão especializado no assunto. 

Algumas mulheres quando lerem meu depoimento poderão se identificar ou 

mesmo pensar “eu não sou vitima de violência”.  Será que não?  Fica a pergunta: 

violência é só deixar seu olho roxo ou tentar contra sua vida?  Violência é investigar 

seus números de telefone ou mesmo quebrá-los, escolher suas amigas ou amigos ou 

mesmo as roupas que você vai usar, controlar seus horários, assim por diante, e você 

chama de cuidado excessivo. Fique alerta!!! 

Muitos foram os motivos que fizeram com que eu ficasse presa neste 

casamento. Vou citar só alguns, entre eles meus filhos, que não tinham falta de nada, 

inclusive escola particular. Eram bem tratados pelo pai, e todas as vezes que eu 

arrumava tudo pra ir embora, ele jurava que ia mudar (eu acreditava rsrsrs), dizia que 
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meus filhos tinham que ter uma família, casa etc. Enquanto isso, ele só me 

aterrorizando com agressões físicas e, algumas vezes, colocando-me pra fora de casa 

sem os meus filhos e eu voltando para não deixá-los sós. Abandonava meus trabalhos 

(na época auxiliar de enfermagem), com medo dele se vingar de mim nas crianças, pois 

chegou certo ponto que me agredir não o satisfazia mais. Quando vi que ele estava 

começando a agredir um filho de 12 anos e outro de 10, foi quando comecei a 

procurar ajuda no ano de 2000. 

Neste momento começou o meu processo de superação, mais eu creio que 

DEUS coloca anjos em nossos caminhos. 

  Logo pela manhã saí de casa decidida 

de que minha vida iria mudar, arrumei 

emprestado dinheiro da passagem e fui para 

o centro da cidade do RJ, procurar uma 

DEAM. Deram informação errada e fui parar 

num quartel da Policia Militar, fora do 

centro. Um policial que iria pegar um taxi 

ofereceu-me carona para deixar-me de volta 

no centro da cidade e o dito policial (não era 

da DEAM) passou todo momento tentando 

me convencer a não fazer registro da queixa 

de violência domestica. 

Chegando à DEAM, fui encaminhada 

para o CIAM para um 1º atendimento, que 

ocorreu com a profissional Cristina Marques e que mediante meus relatos tomou 

todas as providencias cabíveis. Lembro-me que no final do dia, com os horários de 

atendimento do CIAM encerrando, (meu ex-marido foi acionado para comparecer no 

dia seguinte à defensoria) toda coragem também terminou, quando me lembrei de 

que teria que voltar para casa, com a certeza que meu marido me mataria. Tive uma 

crise nervosa e até me arrependi de todas as atitudes que tinha tomado e que não 

poderia voltar atrás. Após tantos anos eu não esqueço uma frase que Cristina Marques 

me disse “Patrícia ele não vai te matar porque, já esta te matando aos poucos e sem 

usar uma arma sequer”. Ouvi aquela frase como uma verdade e voltei para casa com 

uma coragem que eu nem sabia que possuía. 

Ao chegar em  casa, meu ex-marido  já sabia ( via telegrama)  de todas as 

providências  que eu havia tomado. 

A partir desses fatos foram muitos os acontecimentos, só com tempo para 

relatar, porém não poderei excluir os anos e anos de atendimento, carinho e 

dedicação de toda equipe do CIAM, o atendimento em grupos de reflexão, que fizeram 

 
“Quero deixar claro que não 
tenho nenhuma vergonha de 
contar e nem mostrar meu rosto 
em qualquer entrevista que faço, 
agora tenho muito orgulho da 
mulher que sou hoje”. 
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desta Patrícia Olegário, assistente social. Quero deixar claro que não tenho nenhuma 

vergonha de contar e nem mostrar meu rosto em qualquer entrevista que faço, agora 

tenho muito orgulho da mulher que sou hoje.  

*********** 

Neste segundo momento, gostaria de relatar como foi o processo de minha 

separação ou literalmente minha fuga, mediante a tanta violência, que até meus filhos 

estavam vivenciando. 

 10 anos atrás, sem a Lei Maria da Penha, mas com toda orientação jurídica do 

CIAM, preparei toda a documentação para ficar com a guarda de 2 filhos pequenos e o 

afastamento de meu ex-marido do lar, antes 

da Lei Maria da Penha. Se hoje em dia o 

Judiciário, em alguns casos, é inoperante, 

imagina 10 anos atrás, quando me vi 

obrigada a fugir de casa com a roupa do 

corpo e com dois filhos de 10 e 12 anos, 

literalmente para a rua, pois não poderia 

ficar em nenhum lugar conhecido que ele 

pudesse me encontrar. Morei de favores na 

casa dos outros, nunca fomos maltratados, 

muito pelo contrário. Lembro-me que no dia 

em que fugi de casa com meus filhos e quem 

me acolheu foi uma vizinha que eu mal 

conhecia (apenas cumprimentos). Ofereceu-

me a sua casa e a mesma dormiu na sala com 

os filhos, cedendo o seu quarto para eu ficar 

com os meus (não me esqueço disso, jamais 

viram minha família).  

Eu tinha uma meta a seguir: nunca ficava 

hospedada na casa de ninguém por mais de 15 dias, procurava logo outro rumo. 

Também tinham aqueles momentos em que eu só ficava uma noite, ou com meus 

filhos, quando podia, e caso não tivesse espaço para mim, os deixava para dormir e me 

comprometia a buscá-los logo bem cedo, saindo dali para procurar outro lugar para eu 

dormir. Mas não poderia ser longe de onde meus filhos ficavam. 

E assim os anos foram passando, hora trabalhando ou não, mais vivendo feliz 

com meus filhos, fugindo das perseguições do meu ex-marido, que não desistia. 

Lembro-me de que um dia uma família que não me conhecia deu-me acolhida em um 

quarto. Fomos para lá, eu e meu filho de 12 anos (a menina estava na casa da irmã 

casada), não gosto nem de lembrar, pois chegamos lá à noite, o quarto não tinha luz, 

 

 
“Sem a Lei Maria da Penha (...), 
imagina 10 anos atrás, quando 
me vi obrigada a fugir de casa 
com a roupa do corpo e com dois 
filhos de 10 e 12 anos, 
literalmente para a rua, pois não 
poderia ficar em nenhum lugar 
conhecido que ele pudesse me 
encontrar”. 
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deitamos no chão e uma vizinha nos deu um edredom usado para fazemos de cama. 

Na verdade passamos à noite matando barata e lacraia à luz de vela, e a graça que 

fizemos, já que uma cama parecia uma canoa (rsrsrsrrsrs). O mais triste depois foi que 

minha outra filha ficou afastada da gente por 40 dias incomunicável, pois eu não tinha 

condições financeiras para pegá-la de volta (ela em S.G e eu em Queimados). E até 

hoje ela guarda uma mágoa, achando que a deixei para trás mesmo, indo buscá-la 

depois (com diz um ditado não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos). 

Esses 4 filhos hoje cuidam de mim, cada um do seu jeito, são meu orgulho. Hoje 

trabalho como assistente social e estou formada desde 2008 e sou muito feliz. E louvo 

a DEUS por tudo que ELE fez e permitiu tudo isso em minha vida.  

"Creio poder afirmar, sem arrogância e com a devida humildade, que a minha mensagem e os 

meus métodos são válidos, em sua essência, para todo o mundo.” (GANDHI). 

 


