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RESUMO 

É de conhecimento público que o Brasil é estatisticamente um dos países com maiores taxas de 
homicídio do mundo e por isso esse fenômeno vem sendo debatido e estudado na academia científica 
brasileira em suas diversas formas. Em busca de compreender mais especificamente a violência contra 
a mulher sob a ótica da ciência psicológica, este artigo se propõe a realizar uma análise das produções 
científicas da psicologia brasileira sobre o tema. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica na base de dados Scielo, a partir da qual 40 artigos foram selecionados e agrupados em 
subgêneros para melhor direcionamento e filtragem dos assuntos abordados por cada um destes. Além 
da seleção de artigos científicos, informações presentes em bancos de dados públicos como IBGE, 
IPEA e outros permitem uma compreensão mais apurada do problema da violência contra a mulher e 
sua dimensão atual. A análise dos artigos permite apontar que a psicologia brasileira se dedica mais à 
compreensão teórica/institucional da violência contra a mulher do que às vítimas e agressores em 
especial. Tal constatação demanda uma ampliação da atuação da psicologia, escapando ao 
individualismo reducionista que permeia a história da profissão. Na medida em que a violência contra 
a mulher deve ser compreendida em uma perspectiva relacional, frisa-se a importância em continuar a 
produção de conteúdo científico para a compreensão e enfrentamento da violência contra a mulher, 
embasando novas formas de contribuir para a redução deste problema social. 
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INTRODUÇÃO 

Em termos estatísticos, o Brasil é um dos países com maior taxa de homicídios do 

mundo, obtendo em 2018 uma taxa de homicídios 30 vezes superior à de países 

europeus (IPEA, 2019a). Frente a um fenômeno tão complexo como a violência e suas 

diversas formas, diversos estudos e teorias buscam compreender e identificar fatores 

e causas de tamanha violência. 

Diversos estudos sobre o tema compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2019b) apontam que a maioria dos casos de violência possui o 

homem como agente agressor, apontando também que apenas uma parte das vítimas 

de violência são os homens. No ambiente doméstico esta situação não se altera, 

permanecendo o homem como principal agressor e a mulher como vítima, junto com 
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eventuais crianças que vivam na residência (CEZARIO, 2014). 

Ainda segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (2019a, p. 1): 

O índice de violência doméstica com vítimas femininas é três vezes maior que 
o registrado com homens. Os dados avaliados na pesquisa mostram também 
que, em 43,1% dos casos, a violência ocorre tipicamente na residência da 
mulher, e em 36,7% dos casos a agressão se dá em vias públicas. Na relação 
entre a vítima e o perpetrador, 32,2% dos atos são realizados por pessoas 
conhecidas, 29,1% por pessoa desconhecida e 25,9% pelo cônjuge ou ex-
cônjuge. Com relação à procura pela polícia após a agressão, muitas 
mulheres não fazem a denúncia por medo de retaliação ou impunidade: 
22,1% delas recorrem à polícia, enquanto 20,8% não registram queixa.  

Segundo os dados disponibilizados pelo IPEA, através do Atlas da Violência de 2019, 

houve 65.602 homicídios em 2017 no Brasil. O estudo também revelou o peso da 

desigualdade racial: 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras. 

A mesma pesquisa traz notificações de violência física, psicológica, tortura e outras, 

contra homossexuais e bissexuais. Em 2016, foram 5.930 notificações, 84,8% dos 

agressores de homossexuais e bissexuais eram homens, 59,5% das vítimas eram 

mulheres e 92,1% das vítimas residiam em áreas urbanas. Estes índices não deixam 

dúvidas sobre a necessidade de se investigar o fenômeno da violência em suas 

diversas facetas. 

Entre 2012 e 2017 os homicídios cometidos fora da residência diminuíram 3,3% e os 

que ocorreram dentro dela cresceram 17,1%, sugerindo tal lugar como um ambiente 

de vulnerabilidade. O número de mulheres mortas por armas de fogo dentro de casa 

cresceu 28,7%, enquanto fora da residência teve um crescimento de 6,2%. De forma 

mais ampla, importante destacar que em relação a violência contra a mulher, foram 

registrados no mesmo período quase cinco mil mulheres assassinadas. Esse número 

corresponde a 13 vítimas por dia, sendo o maior número em 10 anos. Importante frisar 

que estes indicadores certamente sofreram um aumento considerável a partir do 

isolamento social motivado pela pandemia de COVID-19, fato constatado pela própria 

OMS (FORNARI et. al, 2021). 

Para reduzir estes indicadores, é imprescindível compreender os determinantes desta 

realidade. Na medida em que diversas pesquisas são realizadas, é importante reunir 

e sistematizar estas investigações, de modo a compor um panorama mais completo 

do que já se sabe sobre o fenômeno da violência contra a mulher. 

Para Santos (2004), os pesquisadores das ciências humanas e sociais devem buscar 

os motivos para tais comportamentos e perceber as bases psicossociais das 
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violências, alcançando as justificativas e os sentidos dados pelos agressores e a 

forma como pensam a violência. Buscando contribuir com esta busca, esta pesquisa 

almeja, utilizando para tanto o método bibliográfico, identificar como os pesquisadores 

da violência contra a mulher na área da psicologia vem realizando seus estudos, 

sistematizando as informações existentes e disponibilizando um material com 

informações estruturadas ao alcance de outros cientistas. 

 

A VIOLÊNCIA E SUAS DIVERSAS FORMAS 

De acordo com Santos (2004) é um desafio conceituar o que é e o que não é violência. 

Michald (1989, apud SANTOS, 2004) afirma que a violência pode ser definida em 

função das normas estabelecidas numa sociedade, porém Chauí (2017) diz que estas 

mesmas normas serviriam para conter a violência. Já Debarbieux e Blaya (2002, apud 

SANTOS, 2004) dizem que não existe um conceito pronto do que é violência, de modo 

que só o que pode se aproximar mais disso são as representações parciais que cada 

indivíduo tem desse conceito. Percebe-se que a violência é um fenômeno 

multifacetado, que assume formas e sentidos variados de acordo com a cultura e o 

momento histórico em que ela é produzida. Nas palavras de Cezario e Lourenço 

(2013, p. 145), a violência é: 

[...] um fenômeno sócio-histórico e acompanha toda a experiência da 
humanidade (BRASIL, 2005, p. 10). Ela poderá ser lembrada ao longo da 
história, através das guerras mundiais, civis, revoluções, chegando hoje, até 
o ambiente domiciliar. A violência irá afetar a saúde individual e coletiva de 
forma a exigir um olhar maior da sociedade. Isso porque a violência se tornou 
um problema de saúde pública e hoje exige a participação de diversos 
setores, como o da saúde, o jurídico e o de segurança pública. 

Diversos estudos (PINTO JUNIOR; BORGES; SANTOS, 2015; NUNES; SALES, 

2016) citam que fatores como as transformações culturais familiares, demográficas e 

socioeconômicas contribuem para uma pressão maior no âmbito familiar, 

naturalizando o processo de violência. Estes estudos apontam que as crianças do 

sexo masculino são vítimas mais prováveis de agressões físicas e psicológicas 

cometidas por suas mães, ao passo que as meninas estão mais sujeitas a violências 

envolvendo abuso sexual e negligência ocasionadas por padrastos, por parceiros de 

suas mães, e mesmo pelos próprios pais. As causas e efeitos da violência podem 

surgir a curto e longo prazo, trazendo danos ao desenvolvimento e dificultando para 



 
 
 

4 
 

esta criança a possibilidade de sintetizar as experiências vividas. 

Santos e Vieira (2011) relatam que, em termos da violência contra a mulher, a maior 

prevalência é a doméstica (praticada por seus parceiros), sendo este um fenômeno 

global que afeta qualquer raça, grupo étnico, cultura, religião e classe social. Silva, 

Coelho e Caponi (2007) pontuam que a violência doméstica ocorre entre pessoas que 

tem ou tiveram um relacionamento afetivo/sexual, porém uma das partes permanece 

com questões inacabadas como: dependência financeira, emocional, psicológica, 

ressentimentos, mágoas e outros, após o fim do relacionamento. Desta forma essa 

pessoa não enxerga o ato praticado como uma agressão.  

Por sua vez, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), em seu artigo 5º, define a 

violência doméstica como 

[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial: 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

O Ministério da Saúde (2005) apresenta a diferença entre a violência doméstica física 

e psicológica, sendo a primeira com atos de agressão corporal e segunda através de 

gestos e olhares, sem contato físico. O Ministério da Saúde (2005) divide ainda a 

Violência Doméstica em: (i) violência física, sendo o ato de causar ou não uma lesão 

através da força física; (ii) violência sexual, sendo a tentativa ou realização do ato 

sexual, sem o consentimento da vítima; e (iii) negligência, que ocorre pela omissão da 

responsabilidade. A Violência psicológica seria a ação que tende a provocar danos à 

autoestima, a identidade ou ao desenvolvimento. 

Dentre as violências evidenciadas no âmbito doméstico, tem-se a violência conjugal, 

analisada por Barroso (2018) a partir de três correntes: dominação masculina, 

dominação patriarcal e a dominação relacional. Na dominação masculina a violência 

é vista por diferenças de gêneros, pelas desigualdades e por perda de autonomia. O 

homem é o dominador e a mulher dominada, inferiorizando a mulher, julgando-a 

apenas como mãe e com responsabilidades que ensejam em cuidar dos filhos e do 
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marido (MORE; WANDERBROOCKE, 2009 apud BARROSO, 2018). Na dominação 

patriarcal a violência conjugal tem relação com a cultura e organização social, de 

modo que coloca o controle do homem perante as relações. 

Por fim, na dominação relacional Barroso (2018) relata que a violência está conectada 

à comunicação. Esta forma de dominação põe a mulher como ativa na relação de 

violência, pois ela contribuiu na reprodução e hierarquização na construção do 

homem, alimentando a violência e depois consentindo em representar o papel de 

vítima (pois recebe auxilio de órgãos constituídos na proteção feminina, demonstrando 

a necessidade de amparo) (ALVIM; SOUZA, 2005). 

Não estou me valendo desses insights para (...) culpar as vítimas. Trata-se, 
pelo contrário, de entender os contextos nos quais a violência ocorre e o 
significado que assume. É preciso se indignar e se contrapor a violência. Mas 
não tenhamos a ilusão de que o caminho mais profícuo parta da 
pressuposição de uma dualidade entre vítima e algoz – em que o primeiro 
termo esteja associado à passividade (...) e o segundo a uma atividade 
destruidora e maniqueistamente dominadora (GREGÓRIO, 1993, apud 
BARROSO, 2018). 

A corrente feminista impulsionou os estudos de violência entre casais, porém o efeito 

dos mesmos foi sensibilizar e conscientizar a mulher como vítima, ajustando o 

estereótipo dos homens agressores, não levando em consideração quando a violência 

vai em direção da mulher ao homem (MORE; WANDERBOOCKE, 2009, apud 

BARROSO, 2018). Longe de relativizar o problema, tal contexto contribui para a 

simplificação do fenômeno da violência, na medida em que possibilita a generalização 

do cometimento da violência por parte apenas dos homens. 

Souza e Trindade (2004) afirmam que entender o conceito de violência com base na 

Teoria das Representações Sociais é algo que deve ser compreendido no processo 

de construção do pensamento social de uma população, e como estes pensamentos 

guiam suas condutas. Para Santos (2004), os pesquisadores das ciências humanas e 

sociais devem buscar o motivo para tais comportamentos e perceber as bases 

psicossociais das violências, alcançando as justificativas e os sentidos dados pelos 

agressores, a forma de pensar sobre a violência. 

O papel do psicólogo é explorar os sentidos que este sujeito tem no ato da violência 

e dar subsídios para a desconstrução desse processo histórico-cultural, sendo um 

trabalho coletivo de construção da realidade social, rompendo com uma ideia de um 

mundo natural (SANTOS, 2004). Cabe perguntar, portanto, se as pesquisas 
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publicadas pela psicologia brasileira contemplam a complexidade destas questões, e 

como elas vêm fazendo isso. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho se apresenta como uma pesquisa bibliográfica, pois como Gil 

(2002, p.44) afirma, tal modalidade de pesquisa... 

[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.  

A análise das informações é qualitativa, podendo a pesquisa ser apoiada por teorias, 

hipóteses e afins. Para a coleta de dados utilizou-se a plataforma Scielo, uma base 

de dados que agrupa 294 periódicos científicos, sendo 19 de psicologia. Optou-se por 

trabalhar apenas com artigos científicos por constituírem o meio de comunicação de 

pesquisas mais confiável de difusão do conhecimento, uma vez que antes da 

publicação os trabalhos são revisados pelos pares. Para selecionar os artigos para a 

análise de dados, foram utilizados os termos “Violência”, “Mulher” e “Psicologia”, 

conseguindo assim um total de 45 artigos. Os artigos selecionados foram publicados 

entre os anos 2006 a 2020 em periódicos diferentes. Foram excluídos quatro artigos 

que não abordavam a violência contra a mulher (falso positivo na seleção da base de 

dados), e um que apresentava uma resenha de um livro (não sendo, portanto, objeto 

da presente investigação). A coleta de dados foi realizada no período de abril de 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 45 artigos inicialmente selecionados, 05 foram desconsiderados: quatro artigos 

não abordavam a violência contra a mulher, e um resultado apresentava uma resenha 

de um livro. Os 40 artigos restantes foram agrupados, a partir de suas similaridades, 

em seis categorias (Reflexão teórica, Avaliação dos processos, Análise do agressor, 

da vítima ou da sociedade em destaque, Profissionais de saúde, Efeitos da violência 

e intervenções sobre esta realidade, e por fim Violência em contextos específicos). Os 

resultados e as análises são descritas a seguir: 
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1 – Reflexão Teórica: Os artigos desta categoria apresentam análises teóricas, feitas 

a partir de documentos, livros e outros artigos científicos, sem envolver pesquisas de 

campo ou entrevistas com atores sociais ligados de alguma forma à violência contra 

a mulher. Nesta categoria, foram classificados nove artigos. 

As pesquisas trabalham, por exemplo, com a análise dos códigos de ética de diversas 

profissões para determinar a obrigatoriedade (ou não) de se notificar os casos de 

violência contra a mulher às autoridades competentes. No caso da pesquisa de Saliba 

e outros (2007), buscou-se verificar a responsabilidade do profissional de saúde na 

notificação da violência doméstica e as implicações legais e éticas sobre a não 

notificação desses casos. 

Outro trabalho (MIURA et. al., 2018) apresenta uma discussão sobre as 

consequências do uso dos termos Violência Doméstica e Violência Intrafamiliar, 

apontando que o termo Violência Doméstica direciona para violência contra a mulher, 

ao passo que Violência Intrafamiliar tem sido usada nos casos de violência contra os 

demais membros da família (filhos e avós, por exemplo). 

2 – Avaliação dos processos: nesta categoria, foram incluídos artigos que versavam 

sobre os processos institucionais relativos as notificações de violência em diversos 

espaços da rede de apoio a mulher vítima de violência. Foram classificados onze 

artigos nesta categoria. 

Porto (2006), por exemplo, almejou verificar o que os gestores de uma unidade de 

saúde municipal pensam em relação aos atendimentos psicológicos oferecidos para 

mulheres que sofrem de violência doméstica. Neste artigo se pode notar o quanto as 

mulheres procuraram o sistema de saúde e quais eram as suas motivações, além de 

se poder observar quais eram os suportes de saúde que essas mulheres tinham e 

quais eram as condições de atendimentos oferecidas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

No artigo de Gonsalves e Gonçalves (2019) busca-se conhecer o trabalho da 

psicologia junto aos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs) no 

estado do RJ. O trabalho de campo desta pesquisa incluiu 3 dimensões: foi analisado 

com clareza o trabalho das psicólogas desta instituição, a estrutura de trabalho que 

era oferecida e qual era o sentido deste trabalho segundo as próprias profissionais de 

psicologia deste local. Com essas categorizações foi possível verificar o quanto eram 
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próximos às práticas de psicologia com as políticas públicas, o quanto se tem 

influência de uma sobre a outra. 

3 – Análise do agressor, da vítima ou da sociedade em destaque: nesta categoria 

foram incluídos sete artigos que destacam as condutas dos agressores, aspectos 

específicos das vítimas ou uma análise estrutural do papel da sociedade sobre a 

violência contra a mulher.  

O artigo escrito por Padovani e Williams (2002) descreve uma intervenção 

psicoterapêutica, objetivando oferecer atendimentos psicológicos para os agressores 

de forma que a redução do comportamento agressivo para com a companheira era o 

objetivo central. Durante as sessões foram percebidos alguns episódios de agressão 

à mulher, mas em proporção bem menor que as anteriores. Após o término das 

intervenções não foram observadas novas agressões à esposa do participante, 

confirmando o valor das intervenções psicológicas neste contexto. 

Em outro artigo, Audi e outros (2009) analisam a percepção de mulheres (vítimas ou 

não) sobre violência doméstica, comparando a percepção de mulheres gestantes e 

não gestantes, buscando assim subsídios para o estudo de corte da violência 

doméstica contra a gestante. 

Costa e outros (2016), por sua vez, trazem o apontamento de que a interpretação de 

cada comportamento depende da forma como a pessoa se relaciona com o meio. 

Fatores associados a questões culturais e ontogenéticas dificultam à mulher enxergar 

a situação como um ato violento. Esses mesmos fatores influenciam na repetição de 

comportamentos agressivos, fazendo com que meninos e meninas gerem 

comportamentos estereotipados. As regras sociais relacionadas ao papel da mulher, 

os costumes religiosos familiares e a dependência financeira também impactam esta 

interpretação. Nota-se assim que a atuação frente ao fenômeno da violência contra a 

mulher não deve se limitar a um nível individual, pois os contextos social, cultural e 

histórico exercem papel na constituição das relações da pessoa com o meio (e 

consequentemente com a violência). 

4 – Profissionais de saúde: Optou-se por uma categoria específica sobre pesquisas 

envolvendo profissionais de saúde, uma vez que estes profissionais ocupam um lugar 

privilegiado no acolhimento da mulher vítima de violência. Foram incluídos seis artigos 

nesta categoria. 
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O trabalho de Pedrosa e Spink (2011) relata os sentidos da violência contra mulheres 

presentes entre médicos de um hospital universitário, utilizando como base teórica o 

referencial da psicologia social para analisar as práticas discursivas. Ao analisar os 

discursos destes profissionais, percebe-se uma necessidade de se criar um espaço 

de capacitação, reflexão e suporte, onde eles se sintam aptos e seguros para trabalhar 

com a demanda trazida, transformando as relações desiguais de poder, ocupando 

uma posição de facilitadores e auxiliando as usuárias a romper o ciclo de violência. 

Para eles é difícil propor um tratamento humanizado e integral se o contexto social 

não for bem debatido e interpretado. 

Em outro artigo, Reis e outros (2010) relatam a vivência de enfermeiros no 

atendimento a mulheres vítimas de violência. Como dificuldade neste atendimento 

eles relatam os sentimentos de medo, insegurança, impotência e angústia como 

alterações de comportamento que interferem na vida pessoal. Entretanto a percepção 

de alivio pelo dever cumprido e de satisfação pessoal em ter ajudado estas mulheres 

sobrepõe os demais sentimentos. 

Vieira e outros (2009) analisam o conhecimento que os profissionais de saúde têm em 

relação a violência de gênero com relação às políticas públicas. O estudo mostrou que 

pouco mais de metade dos participantes possui um conhecimento adequado sobre a 

violência de gênero, havendo uma necessidade de capacitar mais profissionais para 

este atendimento. Os entrevistados relatam ainda a falta de uma política institucional 

e o silêncio das mulheres que não revelam a situação vivida. As profissionais mais 

jovens demonstram um acolhimento maior às mulheres vítimas de violência. 

5 – Efeitos da violência e intervenções sobre esta realidade: os artigos incluídos nesta 

categoria relatam os efeitos que a violência pode trazer sobre grupos específicos de 

mulheres e as intervenções realizadas junto a estas populações. Cinco artigos 

completam esta categoria. 

No artigo de Miura, Tardivo e Barrientos (2018) os efeitos da violência em mulheres 

grávidas são abordados, destacando-se que a violência sofrida afeta diretamente os 

cuidados com ela mesma e com os bebês. O artigo discute ainda a violência 

intrafamiliar que adolescentes gravidas sofrem e como esta violência afeta as 

perspectivas de futuro da mãe e do bebê. 

Em outro artigo, Santini e Williams (2016) relatam o desenvolvimento de competências 
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parentais por parte das mães após sofrerem violência por seus companheiros, 

salientando o fato de que os estilos parentais inadequados podem influenciar no 

modelo de repetição da violência vivenciada. O estudo relata um projeto de 

intervenção psicoterapêutica com mães vítimas de violência praticada por seus 

parceiros. Foi observado no final do estudo efeito favorável na intervenção com as 

participantes, em relação ao objetivo de prevenir problemas de comportamento dos 

filhos. 

6 – Violência em contextos específicos: Os dois artigos desta categoria relatam sobre 

a violência em contextos específicos, ou seja, contextos que não o doméstico, mas 

sim o ambiente de trabalho e longe do país de origem.  

No artigo de Oliveira e D’Oliveira (2008) são apontadas as ocorrências de violência 

psicológica, física e sexual entre profissionais de enfermagem em seus ambientes de 

trabalho. Chama a atenção o fato de que a segunda forma de violência mais comum 

relatada pelas participantes seja cometida por pacientes/acompanhantes e colegas 

de trabalho da área da saúde, o que permite perceber que a violência contra a mulher 

não se dá apenas em contextos privados como o lar. 

Alencar-Rodrigues e Espinosa (2014) descrevem as estratégias que mulheres 

imigrantes latino-americanas adotam para enfrentar a violência de gênero. O estudo 

relata que construções culturais sobre a preservação e o papel da mulher são 

barreiras para o enfrentamento da violência. O principal fator que impede a vítima de 

denunciar seu agressor envolve o medo de deportação. Alencar-Rodrigues e 

Espinosa (2014) apontam a necessidade de um espaço onde os valores culturais e os 

fatores de risco são discutidos, além de se fazer valer a garantia das políticas públicas 

na lei da não deportação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência doméstica traz consequências graves à vida de uma mulher e seus 

familiares, impactando na qualidade de vida e podendo ser considerada um problema 

de saúde pública. A violência viola os direitos de liberdade, da integridade e dignidade 

das vítimas, desrespeitando seus direitos básicos. Dessa forma, este fenômeno 

precisa ser discutido, compreendido e incluso na grade curricular de diversos campos 

do saber, como Medicina, Direito, Psicologia e outros. 

Por mais que obras científicas produzidas pela psicologia relatem a importância de as 
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vítimas serem integralmente acompanhadas, com conforto, escuta atenta e 

atendimento humanizado, falta ainda conscientizar as mulheres sobre as diversas 

formas de violência, a denunciar a qualquer princípio, buscar os serviços disponíveis 

e a rede de apoio. 

Vale frisar que pesquisadores da área da psicologia devem buscar um olhar atento 

sobre a temática, pois o assunto não possui uma produção cientifica suficientemente 

ampliada. Há poucos artigos científicos publicados, o que permite afirmar que a 

produção científica da área não está acompanhando as mudanças sociais, pois o 

Brasil é o país onde se tem as maiores taxas de homicídios do mundo. Com base nos 

estudos do IPEA (2019a, 2019b), o índice de violência doméstica com vítimas 

femininas é três vezes maior que o registrado com homens. Com relação à procura 

pela polícia após a agressão, muitas mulheres não fazem a denúncia por medo de 

retaliação ou impunidade: 22,1% delas recorrem à polícia, enquanto 20,8% não 

registram queixa. 

A base de dados nacional Scielo possui 294 periódicos científicos, sendo 19 de 

psicologia. Em todas as edições destes periódicos apenas 40 artigos foram publicados 

na temática de violência contra a mulher. Pode-se dizer que a quantidade de artigos 

publicada é baixa, considerando o crescente número de casos denunciados e mesmo 

a quantidade de artigos publicados pela psicologia brasileira sem distinção de área do 

conhecimento (n=295). 

Nota-se que a psicologia brasileira tem produzido reflexões amplas envolvendo o 

papel da sociedade na incidência da violência contra a mulher e no enfrentamento 

desta violência, além de buscar compreender agressores, vítimas e as relações entre 

eles. As publicações da psicologia brasileira sobre esta temática ainda avaliam os 

programas instituídos para lidar com esta realidade em diversas áreas (saúde pública, 

segurança, acolhimento e assistência social) e se dedicam a dar voz aos profissionais 

de saúde que atendem estas mulheres vitimadas pela violência de gênero. 

A julgar pela quantidade de artigos relatando ações junto a agressores e/ou vítimas 

(07 artigos em um total de 40 publicações encontradas), cabe destacar que a 

psicologia brasileira tem dedicado pouca atenção a analisar esta forma pontual de 

atuação, trabalhando apenas a pessoa vitimizada ou o agressor individualmente. Por 

outro lado, cinco artigos abordam atuações mais ampliadas, trabalhando com um 

sentido mais social e cultural da violência contra a mulher (na categoria Efeitos da 
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violência e intervenções sobre esta realidade). Esta abordagem mais ampla é 

reforçada por outra categoria (Avaliação dos Processos), com outros onze artigos que 

analisam processos de intervenção, acolhimento e enfrentamento à violência contra a 

mulher a partir de atuações coletivas e institucionais. 

A coexistência de relatos de atuação que adotaram abordagens individualistas e 

socioculturais reflete a própria psicologia brasileira, que ao longo de sua história 

transitou entre o reducionismo da psicologia científica (comum nos Estados Unidos) e 

a contextualização requerida pela psicologia social crítica (desenvolvida na América 

Latina e em especial no Brasil). Mais do que antagônicas, tais posições podem ser 

vistas como complementares, contribuindo para uma compreensão mais complexa e 

mais completa da pessoa e dos fenômenos que incidem sobre ela, simultaneamente 

individuais e coletivos. 

Em relação à atuação junto a profissionais de saúde, a psicologia poderia desenvolver 

diversas intervenções, como por exemplo treinar profissionais no acolhimento das 

vítimas, oferecendo-lhes instrumentais técnicos e referenciais teóricos que permitam 

uma práxis efetiva em prol da construção de uma sociedade mais justa em relação ao 

espaço social das mulheres; 

Pode-se sugerir também, em relação à atuação junto aos agressores, que a psicologia 

desenvolva maiores e mais profundas investigações e intervenções no sentido de 

compreender as determinações do comportamento agressivo direcionado à 

companheira, e a elaboração de estratégias de alteração deste comportamento. 

No que tange às vítimas, a psicologia pode contribuir com sua recuperação, levando-

as a perceber o que elas estão vivenciando, a refletir sobre sua identidade, sua 

autoestima, seus pensamentos e escolhas, resgatando seus desejos e vontades, 

ajudando-as a sair deste momento sofredor.  

Em uma perspectiva mais ampla, a psicologia pode e deve contribuir com seu saber 

para as análises da sociedade, seus processos de subjetivação e constituição de 

papeis sociais, que na sociedade brasileira acabam por reforçar a hierarquia de 

gênero – que por sua vez é base para a violência contra a mulher. Embora tenham 

um valor inegável, as intervenções com foco na vítima ou no agressor tem pouco 

alcance em termos da mudança de uma sociedade que produz esta forma de 

violência. 
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Desta forma, nota-se que a psicologia desenvolve saberes variados sobre o fenômeno 

da violência contra a mulher. Diversos aspectos são abordados nas pesquisas, 

favorecendo uma compreensão ampla desta violência. Contudo, a quantidade de 

artigos publicados merece atenção, pois uma área com tantas contribuições para a 

compreensão e o enfrentamento pode e deve fazer mais. Enquanto houver violência 

contra a mulher, pesquisas sobre este fato social serão necessárias. 
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