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RESUMO 

Segundo o artigo 5º da lei11340/06 (Lei Maria da Penha) "configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial." A revisão de literatura realizada mostra que a 

violência doméstica pode ser psicológica, moral, patrimonial, física e sexual, 

como a cidade de Bom Jesus – PI não possui delegacia da mulher e programa 

de apoio as mulheres vítimas de violência doméstica o estudo objetiva propor 

um projeto de intervenção para apoio as mulheres vítimas de violência 

doméstica residentes na cidade citada a cima. A construção do plano operativo 

possui situações problema, objetivos, metas e ações, que buscam facilitar o 

acompanhamento do plano e este visa capacitar a rede de assistência social, 

saúde, coordenadoria da mulher e delegacia para realizar busca ativa, 

identificar as mulheres por meio do boletim de ocorrência (B.O) feito na 

delegacia de Bom Jesus – PI e assim realizar encontros com grupos de 

mulheres em situação de violência doméstica com o intuito de desenvolver esta 

mulher no âmbito psicológico, social e financeiro e contribuir para que não 

retornem a uma situação de violência doméstica novamente. 
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Universitário Ministro Portella. Bairro Ininga. CEP: 64.049-550, Teresina, Piauí. E-mail para 
correspondência:Kelly_folha@hotmail.com 
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RESUME 

According to Article 5 of Law 11340/06 (Law Maria da Penha) "domestic and 
family violence against any woman constitutes any action or omission that 
causes sex, death, injury, physical, sexual or psychological suffering and moral 
or patrimonial damage". The literature review carried out shows that domestic 
violence can be psychological, moral, patrimonial, physical and sexual, as in the 
city of Bom Jesus - the PI does not have a delegation of women and a program 
to support women victims of domestic violence or study of objective nature; 
intervention project to support women victims of domestic violence living in the 
city mentioned above. The construction of the operational plan has problems, 
objectives, goals and actions, the bus or the monitoring of the plan and this 
aims to enable a network of social assistance, health, coordination of women 
and police station to carry out the active search, identify as women by middle of 
the occurrence bulletin (BO) made at the police station of Bom Jesus - PI and 
thus hold meetings with groups of women in situations of domestic violence in 
order to develop this woman without psychological, social and financial scope 
and contribute to those who did not return a situation of domestic violence 
again. 
 
Keyword: Domestic violence, psychological, social and financial support. 

 

INTRODUÇÃO 

 O projeto de intervenção será realizado na cidade de Bom Jesus (Figura 

01), está situada na região Sul do estado do Piauí a 632 km de distância da 

capital Teresina, com área territorial de 5.469, 182 km², população de 25. 179 

habitantes, com 79 anos de história é uma cidade de economia baseada na 

agricultura sendo que em 2017 45% da população recebia em média meio 

salário mínimo (IBGE, 2019). 

 

 FIGURA01. Mapa de localização do município de Bom Jesus, Brasil, 

destacando o estado do Piauí. 



3 
 

 

Fonte: V CONEFLOR, 2015. 

 Em relação a violência doméstica baseado na vivência no Hospital 

Regional Manoel de Souza Santos como psicóloga, observa-se que além da 

violência física a violência psicológica é um agravo no caso das mulheres que 

procuram o hospital após serem agredidas.  

 É possível notar que estereótipos criados por diferenças de gênero entre 

homem e mulher foram instaurados ao longo dos anos e enraizadas em nossa 

sociedade que nos leva a ter um comportamento tóxico, dominante e desigual 

em que prevalece o homem diante da mulher. Segundo a ONU - Organização 

das Nações Unidas (2019), existem cinco formas de acabar com esse 

comportamento tóxico, listados por mulheres, que vão desde desafiar os 

rótulos até não tolerar a desigualdade de gênero e não compactuar com 

discursos de ódio. 

  O primeiro se refere a desafiar os rótulos, por exemplo o futebol não é 

só para meninos, porém, desde pequenas meninas são desencorajadas a 

participarem de atividades esportivas dominadas por homens, desafiar este 

rótulo que só meninos jogam bola é o que a jogadora de futebol Brasileira 

Marta Vieira da Silva fez desde seus 7 anos de idade e hoje carrega seis títulos 

de melhor jogadora feminina do mundo.  

 A segunda mudança diz respeito à mudança de linguagem, se importar 

com as palavras a serem ditas podem fortalecer o estereótipo ou extingui-lo, é 

citado o caso de 1948 quando estava sendo feita a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, no art. 1 em que estava sendo escrito da seguinte forma 

“todos os homens nascem livres e iguais” mais a indiana Hansa Metha lutou 
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por uma frase mais ampla que foi adotada e tornando oficialmente a frase 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais.  

 O terceiro comportamento diz respeito aos papéis que se esperam do 

homem e da mulher perante a família e sociedade, papéis estes que rotulam e 

engessam o comportamento humano, como o fato de se esperar que as 

mulheres cuidarem do lar, dos filhos e que o marido seja o provedor da casa, 

quem traz o alimento, oferece segurança e tendem a agir com agressividade.  

 Romper com estas definições de masculinidade e feminilidade de cultura 

patriarcal e reconhecer todas as formas de identidade é o caminho da 

ressignificação de papéis o que nos leva ao quarto lugar da lista que diz 

respeito as divisões de responsabilidades que se inicia dentro de casa, como 

cuidar dos filhos que pode ser tarefa tanto do homem quanto da mulher, o 

mesmo se aplica a cuidados com a casa e contas domésticas como água, luz, 

todos este atributos devem ser compartilhados por ambos os sexos. 

  Por fim não tolerar a intolerância, toda forma de amor é direito de cada 

ser humano tenha ele qualquer orientação sexual, a inclusão não deve ser vista 

como uma ameaça ou tampouco em discursos de ódio e discriminação. (ONU, 

2019). 

A violência contra a mulher é cada vez mais recorrente como 

conheceremos ao ver no decorrer do projeto e está em todas as classes 

sociais, o apoio às vítimas é fundamental para que elas sigam em frente sejam 

mais confiantes e independentes. Segundo a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006: 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos da  8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

e de outros tratados internacionais ratificados pela 

República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

unsaved://../Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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 A pertinência do tema evidencia-se a partir da experiência na formação 

de psicologia que visa propor um programa de apoio às mulheres vítimas de 

violência doméstica tendo visto que o município de Bom Jesus – PI não oferece 

nenhum programa para tal finalidade, operando na vida desta mulher que se 

encontra em um estado físico, emocional e financeiro debilitado principalmente 

por que na maioria das vezes esta requer a medida protetiva e o afastamento 

de cônjuge do lar acarreta em muitas mudanças para a vida desta mulher, e 

assim, compreendendo a necessidade de haver apoio multidisciplinar a estas 

mulheres vítimas de violência doméstica o projeto poderá contribuir para sua 

reiteração social. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Realizar um projeto de intervenção para apoio as mulheres vítimas de 

violência doméstica em Bom Jesus - Piauí. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Capacitar a rede de assistência social, saúde, coordenadoria da mulher e 

delegacia para realizar busca ativa; 

- Identificar as mulheres por meio do boletim de ocorrência (B.O) feito na 

delegacia de Bom Jesus – PI; 

- Realizar encontros com grupos de mulheres em situação de violência 

doméstica com o intuito de desenvolver esta mulher no âmbito psicológico, 

social e financeiro. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Violência Doméstica 

A violência doméstica é um assunto que vem discutido a tempos, e por 

se tratar de casos desfavoráveis a mulher a luta se torna cada vez mais intensa 

principalmente pelo sexo feminino. Segundo o Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos (2019), no primeiro semestre de 2019 foram 
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registradas 46.510 denúncias de violação contra as mulheres, um crescimento 

de 10,93% a mais comparado ao mesmo período do ano anterior. 

 Segundo a Agência Brasil (2018), mesmo após a criação da Lei Maria 

da Penha em 2006 a violência contra a mulher está longe de acabar, as 

principais agressões denunciadas são cárcere privado, violência física, 

psicológica, patrimonial entre outras.  

Pesquisas publicadas pelo DataSenado (2017), apontam que o maior 

percentual de mulheres que sofreram violência doméstica possui filhos e que 

na maioria consideram o Brasil um país machista e todas entendem que a 

violência doméstica tem aumentado com os anos. 

Mesmo após a criação da lei ainda existem mulheres que não 

denunciam seus companheiros, abaixo (gráfico 01) demonstra a quantidade de 

B.O. registrados como violência doméstica  

Gráfico 01.  

 

FONTE: 5ª Delegacia do Serviço Militar da 26ª C S M – BOM JESUS/PI-2019. 

Delegacia de Bom Jesus 2019. 

 O gráfico demonstra que em 2017 os registros caíram e voltaram a 

crescer em passos lentos no ano seguinte. Segundo estatísticas realizadas 

pelo Senado Federal (2016) no estado do Piauí, apontaram que houve 51 

casos de mulheres que vieram a óbito em decorrência de violência, 2.384 

casos notificados por órgãos de saúde, 16.942 boletins de ocorrência e 3.813 
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novos processos relacionado a violência doméstica e familiar. Segundo ainda o 

Senado federal em 2017 mais 4.702 novos casos de processos foram 

registrados. 

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) 

Segundo o Instituto Maria da penha a Lei nº 11.340/2006 ganhou nome 

de “Lei Maria da penha” em homenagem a senhora Maria da Penha Maia 

Fernandes, depois de sua história ganhar repercussão internacional. 

Maria foi agredida por seu companheiro e pai de suas filhas durante seis 

anos, após tentativas de assassiná-la, na primeira vez com arma de fogo a 

deixando paraplégica e a segunda por eletrocussão e afogamento ela procurou 

proteção do estado do Ceará onde morava, após 20 anos o companheiro foi 

condenado, porém, passou poucos meses na prisão. Maria então ao perceber 

tamanho descaso, escreveu o livro “Sobrevivi...posso contar” e juntamente com 

defensores dos direitos humanamos conseguiu chamar a atenção do 

presidente da república quanto a impunidade sofrida pelas mulheres vítimas de 

violência doméstica, e tendo visto a grande repercussão do caso denunciando 

a falta de impunidade ao agressor no Brasil foi sancionada em 7 de agosto de 

20016 a Lei 11.340. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2009). 

 A lei estabelecida descreve os mecanismos utilizados para descriminar o 

que é violência doméstica e qual o papel policial e jurídico (Tabela 01). 

Tabela 01. Os mecanismos da Lei: 

• Tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

• Estabelece as formas de violência doméstica contra a mulher como física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

• Determina que a violência doméstica contra a mulher independe de sua 

orientação sexual. 

• Determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o 

juiz. 

• Ficam proibidas as penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas 

básicas). 

• Retira dos juizados especiais criminais (Lei n. 9.099/95) a competência para 

julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher. 
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• Altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da 

prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da 

mulher. 

• Altera a lei de execuções penais para permitir ao juiz que determine o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação. 

• Determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar 

contra a mulher com competência cível e criminal para abranger as questões 

de família decorrentes da violência contra a mulher. 

• Caso a violência doméstica seja cometida contra mulher com deficiência, a 

pena será aumentada em um terço. 

A autoridade policial: 

• A lei prevê um capítulo específico para o atendimento pela autoridade 

policial para os casos de violência doméstica contra a mulher. 

• Permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das 

formas de violência doméstica contra a mulher. 

• À autoridade policial compete registrar o boletim de ocorrência e instaurar o 

inquérito policial (composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das 

testemunhas e de provas documentais e periciais), bem como remeter o 

inquérito policial ao Ministério Público. 

• Pode requerer ao juiz, em quarenta e oito horas, que sejam concedidas 

diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de 

violência. 

• Solicita ao juiz a decretação da prisão preventiva. 

O processo judicial: 

• O juiz poderá conceder, no prazo de quarenta e oito horas, medidas 

protetivas de urgência (suspensão do porte de armas do agressor, 

afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, dentre outras), 

dependendo da situação. 

• O juiz do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher terá 

competência para apreciar o crime e os casos que envolverem questões de 

família (pensão, separação, guarda de filhos etc.). 
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• O Ministério Público apresentará denúncia ao juiz e poderá propor penas de 

três meses a três anos de detenção, cabendo ao juiz a decisão e a sentença 

final. 

FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 Apesar de tanta luta e a conquista da lei de proteção vivemos um 

número cada vez mais crescente de homicídios. Segundo dados do Atlas da 

Violência divulgados em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os homicídios 

femininos chegam a 13 por dia, e foram registradas 4.936 mortes em 2017 a 

maior taxa dos últimos dez anos.  

″É cruel e atormentador o torvelinho de 

emoções que somos submetidas, como se um 

redemoinho nos envolvesse e nos levasse ao fundo, 

tirando de nós toda a possibilidade de defesa. Falta-

nos firmeza pessoal para enfrentarmos momentos e 

situações de violência, ou somos premidas pelo 

medo e vergonha de nos expormos? ”. (Trecho do 

livro “Sobrevivi...Posso contar, escrito por Maria da 

Penha). 

    

 Enquanto as mulheres tiverem voz, elas continuarão lutando cada vez 

mais por seu espaço no mundo. Segundo a pesquisa feita pela DataSenado 

em 2017 mostra que apenas 77% das mulheres conhecem pouco a respeito da 

lei e apenas 18 % disseram que conhecem muito, a pesquisa mostra ainda que 

50% das mulheres consideram que a Lei Maria da Penha as protege em 

partes. 

 É descriminado pela lei Maria da Penha (Quadro 01) cinco tipos de 

violência causada a mulher relativos a violência doméstica, sendo elas a física, 

psicológica, moral, patrimonial ou sexual. 

  

Quadro 01: Formas de violência contra a mulher 
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Violência Descrição 

 

 

Psicológica 

       Qualquer ação ou omissão que tenha a intenção de degradar ou 

controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra 

pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou 

indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que 

implique prejuízo á saúde psicológica, á autodeterminação ou ao 

desenvolvimento pessoal. 

Moral      Ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a 

reputação da mulher. 

 

Patrimonial 

      É quando o agressor toma ou destrói os objetos da vítima, tais 

como: instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens ou 

recursos econômicos, inclusive os destinados a satisfazer suas 

necessidades. 

Física      Ação ou omissão que coloque em risco ou cause danos à 

integridade física de uma pessoa. Ex.: tapas, beliscões, mordidas, 

chutes. 

Sexual     É qualquer conduta que force a vítima a presenciar, manter ou 

participar de relação sexual não desejada. 

FONTE: CARTILHA LEI MARIA DA PENHA/COORDENADORIA DA MULHER – BOM 

JESUS-PI, 2013, p.6. 

 Ao analisar o quadro dos cinco tipos de violência vivenciada pelas mulheres 

vítimas de violência, a violência psicológica pode causar danos irreversíveis, afetando 

também sua vida íntima. (Manzini, Luana; Velter, Stela. 2018).  

 Em 2019 o então Presidente da República Jair Bolsonaro alterou a Lei Maria da 

Penha da forma em que a mulher possa ter proteção policial e jurídica por meio de 

medida protetiva em menos tempo.  Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019: 

    Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha), para     autorizar, nas hipóteses que especifica, a 

aplicação de medida protetiva de     urgência, pela autoridade 

judicial ou policial, à mulher em situação de violência    

 doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para determinar o registro da  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.827-2019?OpenDocument
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   medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo 

Conselho     Nacional de Justiça. (BRASIL, 2019). 

Segundo o art. 12-C, de 13 de maio de 2019, verificada a existência de 

risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será 

imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida. (BRASIL, 2019). 

Ainda segundo o § 1º de 13 de maio de 2019, nas hipóteses dos incisos II 

e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a 

revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público 

concomitantemente. 

Como em alguns casos a mulher ainda continua ameaçada se for 

identificado risco a sua integridade física o agressor não terá liberdade 

provisória concedida. (BRASIL, 2019). 

Feminicídio 

 A relação de dominação masculina sobre as mulheres está tão presente 

hoje como em 1977, em que o termo feminicídio foi citado pela primeira vez 

pela escritora ativista feminina Diana Russel, perante o Tribunal Internacional 

de Crimes Contra as Mulheres, realizado em Bruxelas, caracterizando 

feminicídio como o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. 

(Portella, Ana Paula; Meneghel, Stella N., 2017). 

 Em 9 de Março de 2015 foi sancionada a lei do Feminicídio (Lei 

13.104/2015), definindo assim o feminicídio quando considerado por razões de 

sexo feminino crimes que envolvem violência doméstica e familiar, menosprezo 

ou descriminação à condição de mulher, de acordo com o § 2º-A. (Brasil, 

2015). 

 Uma matéria publicada pelo Senado Notícias (2019) mostra que os 

casos de feminicídio está cada vez mais preocupante e por conta disso foi 

promovido uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH), segundo a matéria, 76% dos casos de 

feminicídios são causados por ex ou atuais companheiros que não aceitam o 

termino do relacionamento, também foi divulgado que a cada dois segundos 

uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil.  
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 É fato que a mulher vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, 

promovendo sua autonomia financeira, porém este fator demonstra que 70% 

dos casos de assassinatos por parceiros íntimos são de mulheres com situação 

escolaridade, socioeconômica e laboral que seus parceiros, o que as coloca 

em maior risco. Ainda por conta deste fator homens desempregados e que 

possuem armas de fogo ou histórico de agressão são prevalentes. (Portella, 

Ana Paula; Meneghel, Stella N., 2017).  

  A União das Mulheres Piauienses (UMP), estiveram presentes no 

tribunal de Justiça do estado, discutindo como proposta a criação de uma Vara 

judicial específica para tratar de assuntos judiciais de crimes relacionados a 

mulher, em resposta ao tribunal relatou que os JECs de Violência Contra a 

Mulher já existe na capital Teresina, Picos e Parnaíba. (TJPI, 2012). 

  Porém JECs de violência contra a mulher é necessário em mais 

cidades. Segundo dados da Secretaria de Segurança pública do estado do 

Piauí (2019), demonstram que em 2019 foram registrados 52 casos de 

feminicídio, sendo destes 46 crimes violentos, letais e intencionais.  

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho apresenta um projeto de intervenção de apoio às 

mulheres vítimas de violência doméstica moradoras da cidade de Bom Jesus – 

Piauí.  Esta problemática foi observada através da demanda de casos na 

delegacia da cidade e em atendimento psicológico em que as mulheres vítimas 

de violência doméstica tendem por medo, vergonha, dependência financeira ou 

emocional a não denunciar seus agressores.   

Durante a construção do projeto de intervenção observou a demanda de 

casos de mulheres vítimas de violência doméstica da delegacia da cidade de 

Bom Jesus – Piauí e do Hospital regional da cidade já citada acima. 

Observando a demanda às ações envolvidas prevê a capacitação da rede de 

assistência social, saúde, coordenadoria da mulher e delegacia desenvolvendo 

empatia para identificar a mulher que está sendo vítima de violência doméstica, 

identificar assim o maior número de mulheres, coletando dados principalmente 

da delegacia da cidade já citada e promover encontros com as mulheres 

vítimas de violência doméstica com técnicos que poderão contribuir para um 
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melhor estado emocional, físico e financeiro desta mulher a tornando mais 

autônoma de sua vida e seus sentimentos. 

Na execução das ações apresentadas será necessária a colaboração de 

profissionais como trabalhadores da rede de assistência social como CRAS, 

CREAS, trabalhadores da rede de saúde como profissionais da atenção básica 

além de coordenadoria da mulher e delegacia. O plano operativo a seguir 

descreve com mais detalhes sobre as situações problemas, objetivos, 

metas/prazos, estratégias e responsáveis envolvidos. 

 

RESULTADOS - PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIA

S 

RESPONSÁVEI

S 

Dificuldade 

em localizar 

mulheres 

vítimas de 

violência 

doméstica 

 

Capacitar a 

rede de 

assistência 

social, saúde, 

coordenadori

a da mulher e 

delegacia 

para busca 

ativa 

 

 

Orientar os 

profissionai

s que 

atuam na 

rede para 

busca ativa 

precoce 

das 

mulheres 

vítimas de 

violência 

doméstica 

 

 

60 dias. 

Capacitação: 

como ser 

empático para 

identificar 

mulheres 

vítimas de 

violência. 

Psicóloga 

Coordenadoria 

da mulher 

Mulheres 

que são 

agredidas e 

Desenvolver 

relação de 

confiança 

Encorajar 

as 

mulheres 

-Ações 

educativas em 

escolas, 

Psicóloga 

Coordenadoria 

da mulher 
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não 

registram B. 

O.  

entre 

mulheres e 

rede para 

assegura-las 

sobre a lei 

Maria da 

Penha  

 

 

vítimas de 

violência 

doméstica a 

registrar 

B.O. 

 

 

90 dias. 

postos de 

saúde, CRAS 

(Centro de 

Referência de 

Assistência 

Social) e 

CREAS 

(Centro 

Especializado 

de Assistência 

Social) do 

município de 

Bom Jesus – 

Piauí. 

Falta de 

organização 

e 

comunicaçã

o dos 

trabalhadore

s da rede de 

apoio as 

mulheres 

Realizar um 

cronograma 

de ações da 

rede 

estabelecend

o rotina de 

trabalho 

Organizaçã

o da rede 

de apoio a 

rede de 

apoio a 

mulheres 

vítimas de 

violência 

doméstica. 

 

 90 dias. 

Realizar 

reuniões e 

organização 

de cronograma 

Psicóloga 

Coordenadoria 

da mulher 

PSF 

CRAS 

CREAS 

Delegacia 

Contador 

Pedagogo 

 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO 

 Construção de grupo de até 20 mulheres, encontros 2 vezes por semana 

de aproximadamente 1h30, com psicólogos, enfermeiros, pedagogos e 

contador. Cada técnico terá seus temas designados pelos responsáveis do 

projeto, temas estes com o intuito de desenvolver atividades rentáveis e 
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promover autoconhecimento. A avaliação do impacto do projeto será realizada 

por meio de entrevista direta após doze meses de participação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com o problema identificado neste estudo, percebeu-se a 

necessidade de uma maior atenção as mulheres vítimas de violência 

doméstica, assim sendo o apoio a estas poderá contribuir para sua saída de 

uma situação de violência.  

 Tendo visto que a cidade estudada não possui delegacia direcionada ao 

sexo feminino estes pode ser um fator que inibi este público a procurar ajuda, 

calando mais vítimas.   

 Contudo, ter um olhar mais sensível e direcionado para mulheres vítimas 

de violência doméstica e promovendo sua independência financeira e 

autoconhecimento elas terão voz e atitude que poderá trazer muitos benefícios 

para sua vida e com isso orientar esta mulher no âmbito psicológico, social e 

financeiro para que esta possa ter uma melhor qualidade de vida após tal 

violência. 
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