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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender a interlocução entre a Psicologia e o Direito no 
atendimento de mulheres vítimas de violência realizadas no Núcleo de Defesa da Mulher Vitima de 
Violência (NUDEM). Para tanto será utilizada como metodologia revisão bibliográfica articulada à prática 
de estágio no atendimento das mulheres atentando-se para as particularidades da condução e discussão 
de casos no âmbito jurídico. Compreende-se que o exercício dos psicólogos judiciais está pautado em 
desenvolver trabalhos de intervenção, tais como apoio, mediação de conflitos, aconselhamento, orientação, 
encaminhamento e prevenção, próprios aos seus contextos de trabalho. Através dessa prática foi possível 
perceber que a psicologia jurídica tem sua importância nesse campo, pois, a violência doméstica contra a 
mulher é vista como um problema de saúde pública conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Os casos de violência podem afetar a integridade física e emocional da vítima. Assim, reconhece-se que 
as consequências da violência doméstica são delicadas podendo causar vários danos emocionais, como 
influências na vida sexual da vítima, baixo autoestima e dificuldade em criar laços. 
Palavras- Chave: Violência Contra a Mulher; Direito; Psicologia. 

1. INTRODUÇÃO 
Em decorrência da redemocratização do país em meados do ano de 1980 foram criadas políticas 
públicas voltadas para a saúde, educação e assistência social. A partir desse novo modelo politico, várias 
mudanças suscitavam a prática do psicólogo que se encontrava enraizadas em uma cultura profissional 
do século XX. Partindo do modelo clínico particular, que atingia apenas a uma população elitizada, 
a psicologia diante de um novo contexto politico e social, estabeleceu novas práticas adequadas ao 
cotidiano, sensível às questões da pobreza e desigualdade, oferecendo assim uma atuação ampliada e 
não restrita aos consultórios (REIS FILHO & FIRMINO, 2007). 
Diante da ampla atuação do psicólogo, temos a sua contribuição no campo do direito, historicamente a 
Psicologia se adentrou nessa área devido a avaliações psicológicas e veracidade de testemunhos, fato que 
contribuiu para o desenvolvimento da psicologia experimental no século XIX (SCHUTZ & SCHUTZ, 
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2000). 
Por outro lado, nos tempos atuais e mais especificamente a área da Psicologia Jurídica, o exercício 
dos psicólogos judiciais está em desenvolver trabalhos de intervenção, tais como apoio, mediação de 
conflitos, aconselhamento, orientação, encaminhamento e prevenção, próprios aos seus contextos de 
trabalho.
Em razão disso, o presente trabalho se propõe a investigar o funcionamento da atuação do psicólogo 
articulado a prática dos profissionais do Direito no Núcleo de Defesa da Mulher Vitima de Violência 
(NUDEM), na cidade de Montes Claros - MG. O núcleo tem por objetivo prestar assistência jurídica 
às mulheres em situação de violência, sendo responsável por prestar orientação para cidadãs de baixa 
renda. 
Ressalta-se que a realização desta pesquisa justifica-se pela possibilidade de indicar aspectos relevantes 
das práticas do psicólogo articulado ao direito no combate a violência uma vez que segundo Hanasa 
(2010), esta se configura não só como um problema de saúde pública, mas sim politico, social e cultural. 
No decorrer do trabalho será apresentado o referencial teórico que orientou a pesquisa, a metodologia 
revisão bibliográfica articulada à prática de estágio, e em seguida são feitas as considerações finais, 
destacando o cumprimento do objetivo a expectativa sobre os resultados obtidos.
Como ressalta Cassab e Souza (2010) a violência carrega um histórico de concepções e contexto social 
que demarcam a sociedade e nela esta enraizada desde os seus primórdios em todos os aspectos. Percebe-
se como um fenômeno cotidiano que se adentra em vários espaços, inclusive o doméstico, que começa 
pela discriminação e estendem-se a agressões, muitas vezes realizadas pelo companheiro. 
A motivação para a este artigo se deu através do estágio profissionalizante ocorrido no NUDEM 
mediante parceria com o Curso de Psicologia das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros 
MG. A pesquisa foi realizada por um grupo de acadêmicos do 9º período do curso de Psicologia da 
mesma faculdade, orientados por supervisora da área. O objetivo do estagio é viabilizar um espaço para 
a realização de atividades capazes de integrar os saberes à prática da profissão, garantindo assim a busca 
por uma melhoria contínua no processo de capacitação e formação profissional.
 

2. METODOLOGIA

Como metodologia adotou-se o relato de experiência contrastado ao arcabouço teórico relativo à temática 
a qual abarca a violência contra mulheres e o atendimento por psicólogos. Assim adotou-se a revisão de 
bibliográfica, que segundo Gil (2002, p.44,45) trata-se de pesquisa realizada embasada em um material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ainda segundo o autor os livros são 
fontes bibliográficas que podem ser classificados como de leitura corrente ou de referência, de consulta e 
abrangem as obras referentes aos diversos gêneros literários. Outra fonte para pesquisa bibliográfica que 
o autor se refere são publicações periódicas em jornais e revistas, que atualmente se apresentam como 
importante fonte para estudos de diversos temas. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 
no fato de permitir ao pesquisador uma ampla cobertura de uma gama de fenômenos.  
3. REFERENCIAL TEÓRICO

A Psicologia Jurídica se caracteriza como uma subárea da ciência psicológica com o intuito de estudar 
o comportamento humano no âmbito das relações das pessoas com a Justiça. Dessa maneira a mesma 
surgiu como uma demanda das áreas originalmente destinadas às práticas jurídicas. Essa particularidade 
supõe exigências específicas, que são norteadas pelo Direito. Porém, a entrada da Psicologia no mundo 
jurídico está procurando encontrar o seu próprio caminho. Já que a psicologia tem um compromisso 
com o sujeito. Percebeu-se então, que o sujeito do Direito também é sujeito, contudo é de outra ordem. 
São essas intersecções que existem e que entremeiam e complementam essa relação, entre o Direito e a 
Psicologia, entre objetividade e subjetividade (SACRAMENTO, 2009).
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Segundo Sacramento (2011), a Psicologia Jurídica é uma área de especialidade da Psicologia e, por esta 
razão, o estudo desenvolvido nessa área deve possuir uma perspectiva psicológica que resultará num 
conhecimento específico. No entanto, pode-se valer de todo o conhecimento produzido pela ciência 
psicológica. Desta forma, o objeto de estudo da Psicologia Jurídica seriam os comportamentos complexos 
(condutas complexas) que ocorrem ou podem vir a ocorrer. Este recorte delimita e qualifica a ação da 
Psicologia como Jurídica, pois estudar comportamentos é uma das tarefas da Psicologia. Por jurídico, 
compreendem-se as atividades realizadas por psicólogos nos tribunais e fora dele, as quais dariam suporte 
ao mundo do direito. Portanto, a especificidade da Psicologia Jurídica ocorre nesse campo de interseção 
como Direito. 
De acordo com Sacramento (2009), o sujeito de direito do âmbito jurídico é o mesmo sujeito de desejo do 
campo psicológico e eles não estão dissociados. Não sendo, portanto os mesmos, mas é parte integrante 
de um mesmo todo, que é o ser humano. Por este motivo, tal sujeito deve ser visto em sua integridade, 
portando sua objetividade, relevante para o Direito e, sua subjetividade, objeto da Psicologia. 
Miranda (2012) discorre que é necessário que o profissional de Psicologia tenha uma postura coerente 
com suas funções, uma vez que o discurso da Psicologia é auxiliar o Direito de modo complementar, 
devendo, portanto, marcar a diferença e assumir responsabilidades somente pela área que lhe compete, 
em seus aspectos conscientes e inconscientes. Nesse contexto, o psicólogo, muitas vezes, vai interpretar 
para os operadores do Direito a situação que está sendo analisada, ou ainda recontar o fato, a partir de 
outro referencial. Cabe ressaltar, entretanto, que interpretar não significa descobrir, desvendar, como por 
vezes anseiam os que aguardam um relatório. (MIRANDA, 2012, apud BRITO, 1994). 
Ainda segundo o autor, para realizar tal interpretação é preciso ressignificar, esclarecer, explanar, à luz 
do saber psicológico as demandas que são direcionadas a este profissional do ponto de vista de outro 
referencial teórico. É um trabalho multidisciplinar que ajuda o Direito a enxergar o caso a partir de outra 
ótica. Dentre alguns campos de atuação do psicólogo, destacamos então a Defensoria Pública de Montes 
Claros tendo como núcleo o NUDEM (Núcleo de defesa da Mulher em Situação de Violência), como 
uns campos ao qual Psicologia e Direito se entrelaçam, em busca de proteção e garantia dos direitos das 
mulheres que são vitimas de violência. 
Conforme preceitua o art. 134 da Constituição Federal, “A Defensoria Pública de acordo com Lopes 
(2010) é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV”.  Neste sentido, a implantação 
dos serviços de Núcleo ou Defensoria da Mulher deve estar pautada na política pública de atendimento 
às mulheres em situação de violência que necessite de assistência jurídica integral e gratuita e na 
utilização dos meios jurídicos existentes para a defesa da mulher. Para tanto, foram criados os Núcleos 
ou Defensorias da Mulher que devem exercer o importante papel de defensor das mulheres em situação 
de violência (em qualquer uma de suas modalidades - violência doméstica, sexual, tráfico de mulheres, 
assédio sexual, etc.) e de vulnerabilidade social. Esse serviço deverá também promover o acesso da 
mulher à justiça; articular os serviços que, direta ou indiretamente, contribui para o fortalecimento da 
mulher; e propiciar as condições para a conquista da cidadania das mulheres por meio do acesso aos 
direitos. 
Por meio das praticas realizadas na Defensoria Publica, podemos ressaltar as diversas maneiras que 
ocorrem as agressões e todo o desfecho a partir desse movimento, da decisão de denunciar, da resistência 
a possibilidade do agressor ser preso, medo de sair da situação e acabar gerando algo pior. 
    Os casos que passam pela Defensoria, propiciaram aos estagiários de psicologia perceberem através 
das falas, o medo, resistência e até mesmo apego ao agressor, chegando a relatar sobre as formas de 
agressão, física e psicológica sofridas pelo companheiro que se relacionam e mesmo este representando 
riscos, muitas ainda continuam com uma aproximação, mas na fala demonstram não perpetuarem com 
essa relação. Comino (2016), aponta que essas mulheres são agredidas por vários motivos citados por 
elas e pelos agressores e todos os tipos de violência, que colaboram para o desequilíbrio emocional delas 
e contribuindo ainda para marcas que levam por toda uma vida, sendo este um ponto de destaque para o 
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trabalho do psicólogo.
Nesse sentido a psicologia Jurídica tem sua importância nesse campo, pois, a violência doméstica contra 
a mulher é vista como um problema de saúde pública para a Organização Mundial de Saúde. Pois os 
quadros de violência podem afetar a integridade física e emocional da vítima, seu senso de segurança, 
além de configurar um círculo vicioso de “idas e vindas” aos serviços de saúde e o consequente aumento 
com os gastos neste âmbito (GROSSI, 1996, apud COMINO, 2016). As consequências da violência 
doméstica são delicadas e podem permanecer durante muito tempo. Além das marcas físicas, a violência 
doméstica costuma causar também vários danos emocionais, como: Influências na vida sexual da vítima; 
baixa autoestima e dificuldade em criar laços (COMINO, 2016).
Muitas vezes não entendemos quando as vitimas demonstram algum tipo de apego a situação, mas 
não cabe ao psicólogo concordar ou não com a forma que a vitima lida como problema, cabe a esse 
profissional buscar compreensão e investigar diante dos relatos do sujeito, onde e como ele passou ou 
passa, por essa situação. Muitos continuam no processo de lutar pelos seus direitos com os recursos 
legais que reconhecem ter, e com os recursos internos que as mantém nessa disputa, tendo em vista 
alguns pontos que aparecem muito como dificultador, sendo estes filhos com o agressor e o futuro deles 
após tudo isso, estabilidade financeira, já que na maioria das vezes é o agressor que coloca o dinheiro 
em casa, dentre outros.   
A Lei que protege as mulheres contra a violência recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem 
à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Com muita dedicação e senso de justiça, ela 
mostrou para a sociedade a importância de se proteger a mulher da violência sofrida no ambiente mais 
inesperado, seu próprio lar, e advinda do alvo menos previsto, seu companheiro, marido ou namorado 
(BRASÍLIA, 2012).
De acordo com Comino (2016), Segundo essa Lei, às formas de violência contra a mulher se dividem 
em grupos: violência sexual, patrimonial, física, moral e psicológica. A Violência sexual de acordo com 
Teles e Melo (2003), citados por Comino (2016), corresponde a qualquer forma de atividade e prática 
sexual sem seu consentimento, com uso de força, intimidações, chantagens, manipulações, ameaças 
ou qualquer outro mecanismo que  anule ou limite a vontade   pessoal   ou   criticar   seu desempenho 
sexual e até obrigá-la a ter relações sexuais com outras pessoas. Outro tipo de violência é a patrimonial, 
que resulta em danos, perdas, subtração ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores 
da mulher. Esta forma de violência pode ser visualizada através de situações como quebrar móveis ou 
eletrodomésticos, rasgar roupas e documentos, ferir ou matar animais de estimação, tomar imóveis e 
dinheiro, ou, até, não pagar pensão alimentícia. Já a violência física é o ato de provocar lesões corporais 
possivelmente diagnosticáveis, tais como: empurrar, bater, atirar objetos, sacudir, esbofetear, espancar, 
estrangular, chutar, ameaçar, usar arma de fogo ou arma branca, ou qualquer ação que ponha em risco a 
integridade física da mulher (SOARES, 1999 apud COMINO 2016). 
A violência moral então trata – se do tipo de violência em que se configure calúnia, difamação ou injúria. 
E por fim, a violência psicológica caracteriza-se a partir de ameaças dirigidas tanto à mulher, foco desta 
pesquisa, como a outros membros da família, fazendo-se por meio de promessas de agressões e gestos 
intimidativos. Uma característica comum àqueles que praticam este tipo de violência é a habilidade de 
encontrar o ponto fraco da mulher, que, em muitos casos, usam os filhos para chantagear, coagir, etc. 
Pode ser entendida também como violência emocional ou verbal (COMINO, 2016).
Embora, possa-se imaginar violência apenas quando há agressão física, cabe ressaltar que existe também 
agressão psicológica. A violência psicologica diferencia-se da violência física, porque a primeira, é 
decorrente de palavras, gestos, olhares dirigidos a vítima, sem necessariamente ocorrer o contato físico, 
enquanto a segunda forma de violência   compreende   atos   de   agressão   corporal   direcionado   a   
vítima   (SILVA,COELHO e CAPONI,  2007  apud COMINO, 2016). Neste sentido Comino (2016) 
ressalta que, todo ato de agressão física é precedido de um histórico de violência psicológica que acaba 
não sendo identificado pelas mulheres por expressar-se de maneira menos perceptível. Muitas vezes, 
inicia-se com uma pequena reclamação que é substituída por ofensas, xingamentos e agressões físicas. 
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Por fim, A multidisciplinaridade no atendimento se faz fundamental para que todas as necessidades das 
vítimas sejam atendidas e que se sintam seguras para não só denunciar o agressor mais também de procurar 
ajuda para si e para todos os envolvidos. Neste corpo multidisciplinar tem fundamental importância da 
atuação do psicólogo. Assim, o atendimento psicológico tem como objetivo abordar questões como: 
acolher, orientar; trabalhar a rigidez da vítima; não vitimização; trabalhar autoestima; ajudar com 
que o cliente se conheça; trabalhar questões da identidade com a cliente; autoquestionamento, levar a 
reflexão dos seus pensamentos; em casos de reincidência verificar o que leva a vítima ase relacionar com 
homens muito parecidos; o que leva suas escolhas; fazer com que elas resgatem sua condição de sujeito; 
resgatar seus desejos e suas vontades, que ficaram encobertos e anulados durante todo o período em que 
conviveram em uma relação marcada pela violência (COMINO, 2016). 
Considera-se que as práticas da Psicologia juntamente com o Direito têm proporcionado um amplo olhar 
e cuidado com as mulheres vítimas de violência. Com isso, permitindo que estas se tornem protagonistas 
e despertem em si a autonomia de suas vidas. Não sabemos ao certo o que leva alguém a cometer 
uma agressão, mas buscando compreender o sujeito em totalidade, no contexto em que vive sócio-
histórico-político essa oportunidade faz com que percebamos o quão importante se faz essa pratica em 
nosso processo de formação e na ampliação do olhar para as situações apresentadas. (REIS FILHO e 
FIRMINO, 2007).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que este o diálogo entre as áreas da Psicologia e do Direito proporcionam um olhar 
que amplia e a escuta de casos de violência contra mulheres, no sentido de ver para além do ato de 
violência. Por trás de uma fato narrado perdura os aspectos jurídicos, no entanto não deve ser desmerecida 
a história de cada mulher e o que levantam como de relevância. Os aspectos subjetivos e particulares 
de cada caso é alvo de investigação de psicólogos, bem como dos aspectos emocionais que as mulheres 
demonstram quando são atendidas. Estes aspectos são de fundamental importância para se compreender 
até mesmo se os mecanismos jurídicos serão suficientes para garantir a proteção estabelecida pela Lei 
Maria da Penha.

O trabalho em equipe proporciona uma maior interação dos campos, podendo ocasionar um maior 
bem-estar a mulher vitima de agressão e a todos envolvidos (reconhecendo que os casos de violência 
podem afetar a integridade física e emocional da vitima). Essa articulação permite que a psicologia com 
o acolhimento e o direito com a apuração dos fatos, contribuam para que não se tenha medo de assumir 
os direitos e viver em sociedade.

Com isso, cada necessidade apresentada pelo sujeito que procura o auxílio desse atendimento, 
deixa claro que o trabalho do direito juntamente com a psicologia é de extrema relevância, proporcionando 
a escuta diferenciada que nos mostra além de meros fatos legais.  Entretanto, o saber do Direito permite 
uma compreensão da legitimidade dos direitos e proteções a que mulheres vítimas de violência podem 
usufruir. Todavia, as articulações das duas áreas permitem que as decisões sejam tomadas com a 
contribuição e manejo de ambas, visando sempre ajudar no posicionamento diante de cada caso. 
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