
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

( X )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

NÚCLEO MARIA DA PENHA: Uma discussão sobre a atuação da Psicologia a mulher 

vítima de violência doméstica e familiar 

 

Leticia Boratto Monteiro (NUMAPE/UEPG; le_boratto@hotmail.com)1 

Kellen Sabrina de Oliveira (NUMAPE/UEPG; kellensaboliveira@gmail.com) 2 

Fernanda Pimentel Santos (; NUMAPE/UEPG; fpimentelsantos@gmail.com)3 

 

Resumo: A violência contra a mulher possui raízes históricas de uma sociedade onde um gênero se coloca em 
posição de poder em detrimento de outro, resultando em atos de violência baseados nessa diferença de gênero e 

vulnerabilidade. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Projeto de Extensão - Núcleo Maria da Penha 

(NUMAPE), da cidade de Ponta Grossa, que atua no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar. O órgão é composto por profissionais das áreas do Direito, do Serviço Social e da Psicologia, que 

trabalham de maneira interdisciplinar. Além do trabalho realizado com mulheres que já sofreram violência, 

também são realizadas propostas socioeducativas para a comunidade, buscando divulgar e esclarecer questões 

referentes a violência doméstica. O presente trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, com uma 

breve contextualização sobre a temática da violência, sobre a violência sofrida pela mulher, a Lei nº. 11.340/06 – 

Lei Maria da Penha, e a atuação do profissional da área da Psicologia. 

 

Palavras-chave: Mulher. Violência Doméstica. Psicologia. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão - Núcleo Maria da Penha (NUMAPE). 

 

PÚBLICO-ALVO  

O Núcleo Maria da Penha tem como público-alvo mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, atuando tanto com mulheres que já vivenciaram uma situação de violência 
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3 Graduada em Psicologia; Mestre em Ciências Sociais; Orientadora de Psicologia do Núcleo Maria da Penha.  
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como também em um caráter preventivo, por meio da exposição de conteúdos relacionados a 

violência a mulher.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município de Ponta Grossa é o principal atingido pelas ações extensionistas do 

projeto, porém suas ações podem ser estendidas até outros municípios da região dos Campos 

Gerais. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto são executadas no Núcleo de Práticas Jurídicas 

(NPJ), localizado na rua Maria Rita Perpétua da Cruz, em Oficinas, Ponta Grossa/PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

O NUMAPE é um projeto de extensão desenvolvido pela UEPG (Universidade estadual 

de Ponta Grossa), iniciado em janeiro de 2018, composto por uma equipe multi e 

interdisciplinar com profissionais das áreas do Direito, do Serviço Social e da Psicologia. Tal 

projeto tem por objetivo atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 

independente da modalidade da violência. Também é realizado um trabalho socioeducativo 

com a comunidade, através de campanhas e palestras, buscando a conscientização da população 

sobre a temática. O trabalho do NUMAPE é realizado em rede com outros órgãos, como 

delegacias da mulher, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). O Núcleo propõe-se a oferecer atendimento jurídico, 

psicológico, psicopedagógico e social às mulheres vítimas de violência, com intuito de propiciar 

uma nova perspectiva de vida às essas mulheres, assegurando-lhes seus direitos, promovendo 

sua autonomia e buscando resgatar suas integridades física e psicológica. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo descrever a prática referente a área da psicologia 

e sua aplicação dentro do NUMAPE. Para tanto, pretende-se realizar uma breve 

contextualização acerca da violência, mais especificamente, a violência contra a mulher, 

delineando os tipos de violências sofridas dentro desse contexto, tendo por base a Lei Maria da 
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Penha (Lei nº. 11.340/06), e refletir sobre as possibilidades de intervenção compatíveis a alçada 

dos profissionais de psicologia. 

 

METODOLOGIA  

 Para a realização de tal trabalho, foi efetuada uma revisão bibliográfica em 

materiais que abordam os temas: violência, violência contra mulher, Lei Maria da Penha, e a 

atuação do psicólogo em situações de violência. Gil (2002) coloca que a pesquisa bibliográfica 

tem uma grande vantagem ao possibilitar que o pesquisador tenha acesso a uma coleta de dados 

muito mais ampla do que poderia pesquisar diretamente. 

 

RESULTADOS 

A violência pode ser definida como: “ações humanas de indivíduos, grupos, classes, 

nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, 

moral, mental ou espiritual” (MINAYO E SOUZA, 1997, p. 514). No entanto, Waiselfisz e 

Maciel (2003) propõe duas questões que podem vir a dificultar a conceituação da violência: a 

primeira refere-se ao fato de que os significados referentes ao termo violência são socialmente 

construídos, modificando-se conforme o momento histórico ou o contexto social no qual estão 

inseridos; a segunda questão está relacionada ao fato de que a palavra violência pode se referir 

a diversas situações, tais como a doméstica, juvenil, bélica, contra a criança, simbólica, que se 

associam a modos de manifestação e de entendimento diferentes. A partir disso, é possível 

identificar que as violências, apesar de se apresentarem de maneiras diversas nos mais 

diferentes contextos, consistem essencialmente em ações que afetem de maneira negativa o 

sujeito, desrespeitando sua integridade. 

A violência contra a mulher, por sua vez, tem seu cerne na questão de gênero, onde o 

ponto central da construção da identidade dos gêneros e da subjetividade reside na emoção, na 

maneira como essa é entendida e atribuída a significados ditos “femininos” ou “masculinos”, 

sendo assim, o núcleo central da socialização do gênero é a socialização das diferenças nas 

expressões emocionais que atuam na manutenção da dicotomia dos papéis de gênero e das 

relações de poder (D’ABREU; FÁVERO, 2012).  

De tal forma, conforme Campos e Corrêa (2007) percebe-se uma contextualização da 

mulher como figura subordinada ao homem desde a Antiguidade, no discurso de Platão, com a 
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ideia de que a mulher é um ser com pouca capacidade de raciocínio, tendo sua alma inferior à 

do homem, e também no discurso de Aristóteles, que coloca o homem em uma posição de 

superioridade e divindade em relação à mulher. A partir dessa errônea concepção, a mulher, ao 

longo da história, assume um papel de subordinação em relação ao homem, colocada em um 

patamar inferior, suscetível as mais diversas modalidades de violência. 

A Lei nº. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, no 

Brasil, introduziu ao ordenamento jurídico brasileiro através da proteção, prevenção e 

assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a garantia dos direitos 

fundamentais estabelecidos no Artigo 5º da Carta Magna. No seu artigo 7º, a lei elenca cinco 

formas de violência doméstica e familiar que podem ser praticadas 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 dano emocional e diminuição da auto- estima 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. (BRASIL, 2006, Art.7, p.4). 

 

O artigo 29 da Lei nº. 11.340/06 prevê que os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, com 

profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde (BRASIL, 2006), onde 

encaixa-se a atuação do psicólogo.  

Hanada et al., (2010) colocam que, frente a situações de violência contra a mulher, os 

psicólogos podem intervir de diversas formas, como: realizar atividades clínicas ou de 

psicoterapia, com variações de formato (atendimento individual, em grupo, família, entre 

outros); trabalho de fortalecimento, com orientação sobre direitos e recursos sociais, triagem e 

atividades lúdicas e/ou de relaxamento; escuta e acolhimento. Sobretudo, é colocado pelos 
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autores supracitados que a profissional da área da psicologia tem suma importância ao realizar 

o atendimento humanizado, através da escuta qualificada e do acolhimento, buscando auxiliar 

a mulher vítima de violência, que frequentemente encontra-se fragilizada e violada, dada a 

situação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência familiar e doméstica contra a mulher se caracteriza como um tema de alta 

complexidade, especialmente ao observar-se a mulher que se encontra fragilizada e violada 

após um ato de violência. A existência de uma equipe multidisciplinar destinada a atender esse 

tipo de caso é de extrema importância, pois, a partir de múltiplas visões, torna-se possível um 

atendimento mais completo, compreendendo diversas áreas nas quais a ajuda e o suporte são 

necessários para essa vítima. 

Conclui-se, portanto, a relevância e importância do trabalho realizado no NUMAPE, 

que vem mostrando resultados desde sua abertura, em janeiro de 2018. Ressalta-se também que 

sua atuação, além de um caráter remediativo, está voltada para ações preventivas e de 

informação, buscando esclarecer sobre as violências domésticas e as medidas que deverão ser 

tomadas frente a esses casos. 

 

APOIO 

Universidade sem Fronteiras. 
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