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RESUMO 

  

A discussão acerca dos aspectos relacionados à violência contra a mulher é recorrente, 

tendo em vista dados nacionais e internacionais que evidenciam o aumento nos casos 

registrados referentes a agressões dessa natureza. Contudo, os números podem ser ainda 

maiores, considerando as ocorrências em que não há denúncia. O tema assume relevância 

porque essas vivências geram sentimentos de tristeza, humilhação, medo, ansiedade, podendo 

levar ao isolamento social, diminuição da autoestima e adoecimento mental. Assim, com 

amparo nas diretrizes propostas pela Lei nº 11.340/2006, o presente projeto, estabelecido em 

convênio firmado entre as Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) e o Fórum da Comarca 

de Taquara/RS, tem por objetivo promover o acolhimento das vítimas, oferecendo um espaço 

de escuta, com vistas à organização psíquica das mesmas. Tal prática é relevante na medida em 

que a experiência violenta impacta a saúde física e mental das vítimas, afetando suas vidas nas 

esferas pessoal, social e laboral. Os acolhimentos são realizados em no mínimo três e no 

máximo cinco encontros e ocorrem semanalmente, com a duração de sessenta minutos, no 

Centro de Serviços em Psicologia (CESEP) da FACCAT. Ao final dos encontros e em respeito 
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ao que foi relatado e percebido, são feitos os encaminhamentos necessários aos serviços de 

saúde mental pertinentes. São beneficiadas com os acolhimentos mulheres em situação de 

violência doméstica cujos processos tramitam na referida comarca, com base na Lei Maria da 

Penha. A partir dos casos atendidos, observou-se que as vítimas repensaram suas crenças e 

comportamentos, bem como avaliaram suas relações interpessoais, especialmente com o (ex) 

parceiro, sentindo-se mais fortalecidas para lidar com a situação de agressão experimentada e 

suas consequências. Ademais, a identificação e acionamento da rede de apoio facilitou a 

visualização de perspectivas de futuro, notadamente as relacionadas à vida familiar e 

profissional. 
 


