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RESUMO 

 

Esse artigo tem como objetivo expor o trabalho realizado no setor de psicologia da Delegacia 

da Mulher de Curitiba- PR, no período de janeiro de 2017 a dezembro do mesmo ano. Foi realizado 

um levantamento dos números de atendimentos realizados as mulheres e aos supostos agressores.  
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psicologia. 

 

 

Copyright © 2018. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:larissafrancisco1@hotmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 07.10.2018 

 

 

Larissa Cristina Francisco 
Rosângela Hass Ramos 

2 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

A Lei Maria da Penha, de n°11.30/2006 veio com o objetivo de assegurar as mulheres 

vitimas de violência doméstica. Segundo Dias (2008), através da Lei, foram criados os Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, com isso, foi afastada a aplicação da Lei dos 

Juizados Especiais. Passou a ser questionado, também, se o delito de lesões corporais teria deixado 

de ser considerado de pequeno potencial ofensivo, se haveria a necessidade de representação para 

o desencadeamento da ação penal e, principalmente, se é possível a vítima renunciar à 

representação.  

           No ano de 1984, a cidade de Curitiba foi a primeira capital brasileira a contar com o 

atendimento especializado da Delegacia da Mulher, que compõe a estrutura da policia civil. 

Segundo notícias da época, os serviços oferecidos era de registro de ocorrência, a instauração do 

inquérito e a solicitação ao juiz das medidas protetivas de urgência, nos casos de violência 

doméstica contra a mulher. 

Hoje a Delegacia da Mulher da Capital, oferece os mesmos serviços além do setor de 

psicologia que tem como objetivo, realizar o primeiro atendimento a essa vítima e utilizar do 

aconselhamento psicológico para melhor bem estar emocional da mulher, Segundo o site 

(http://www.policiacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9, recuperado em, 

25 de agosto de 2017). 

 A Delegacia da Mulher têm como princípios; 

 

 Assegurar o combate à violência contra as Mulheres, que tem como objetivo específico 

o fortalecimento e a efetiva implementação de atendimento policial especializado 

para mulheres; 

 Assegurar tranquilidade à população feminina vítima de violência, através das 

atividades de investigação, prevenção e repressão dos delitos praticados contra a 

mulher; 

 Auxiliar as mulheres agredidas, seus autores e familiares a encontrarem o caminho 

da não violência, através de trabalho preventivo, educativo e curativo efetuado pelos 

setores jurídico e psicossocial. 

 

O setor de Psicologia realizou atendimento de diversas demandas, como por exemplo: 

agressão física, violência psicológica, cárcere privado, violência sexual, ameaça, injúria, crimes 

patrimoniais, dano material, desajustes familiares, etc.. 
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA DELEGACIA DA MULHER 

 

As práticas profissionais do serviço de Psicologia na Delegacia se estende aos atendimentos 

realizados com as vitimas e agressores que estão a procura de orientação para determinadas 

situações. Tratando-se de um aconselhamento psicológico, segundo Scorsolini-Comin (2014), é 

uma experiência que visa a ajudar as pessoas a planejar, tomar decisões, lidar com a rotina de 

pressões e crescer, com a finalidade de adquirir uma autoconfiança positiva. Pode ser considerada 

uma relação de ajuda que envolve alguém que busca auxílio, alguém disposto a ajudar e apto para 

essa tarefa, em uma situação que possibilite esse dar e receber apoio. Segundo Monteiro, F.S. 

(2012), há uma grande importância dessa uma escuta profissional faz toda diferença no 

atendimento com a vítima, fazendo a mesma refletir sobre, principalmente no âmbito que veio em 

busca de ajuda. Por diversas vezes foi relato frases; sic “nossa, tirou um peso das minhas costas 

nossa conversa”, “não saberia o que fazer se não fosse por essa ajuda”, entre outras. 

O objetivo dessa prática é ajudar a mulher a resolver essa situação da melhor maneira 

possível, informando todos os procedimentos para o registro de ocorrência, sobre as medidas 

protetivas, quais os agravantes da Lei Maria da Penha que o agressor irá sofrer, entre 

encaminhamentos para acompanhamento psicológico e se necessário encaminhamentos para 

abrigos e ou outros serviços. 

Porém, com o passar do tempo, o setor de Psicologia foi analisando as verdadeiras 

necessidades dessas mulheres que procuravam pelo serviço, e pela necessidade foi criada a 

Convocação, que é realizada através de uma carta informal que o suposto agressor era  convocado 

para comparecer na Delegacia para receber orientações sobre a Lei Maria da Penha. Esse trabalho 

foi criado após relatos das mulheres do tipo, “não tem como vocês chamarem ele só para 

conversar”, “eu só gostaria que ele procurasse ajuda”, “ele só me agredi quando bebe”, “se ele vir 

só conversar ele vai melhorar”, entre outras. 

O objetivo dessa convocação é ajudar as partes envolvidas a resolverem a situação estressora 

da melhor maneira possível, porém nem sempre conseguíamos. Antes da convocação ser realizada, 

era feita uma breve análise sobre a situação da mulher como um todo, quais as expectativas no 

relacionamento, se o desejo real da mulher é a punição pelo crime que houve contra ela, se houve 

lesão corporal, que é um crime muito grave para haver apenas a convocação, nesse contexto havia 

uma tentativa de conscientização a essa mulher da situação, ao invés da realização da convocação. 

Quando os supostos agressores compareciam a Delegacia, o objetivo era de conscientizá-lo 

sobre o crime que houve, e dos direitos que as mulheres têm devido a Lei Maria da Penha, quando 

necessário também se realizava encaminhamentos, psicológicos, psiquiátrico, etc. Através do 

levantamento de dados realizado, em sua maioria, eles compareciam. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os números aqui exposto, foram colhidos desde o dia 09/01/2017 á 22/12/2017, e são apenas 

das vítimas e supostos agressores, acompanhantes não foram incluídos. Há algumas resalvas a 

serem feitas, como: o mês de Janeiro, Fevereiro e Março, houve atendimento somente pela 

estagiária, pois, a Psicóloga responsável estava de licença.  Não foram contabilizados atendimentos 

emergências que são: os que eram feito durante o registro de ocorrência da mulher junto ao 

investigador de polícia, os atendimentos que eram realizados na própria recepção, e também os 

atendimentos aos detidos e presos na unidade desta Delegacia. 

O número de convocações é contabilizado através daqueles que compareceram ao setor de 

Psicologia. 

 

Figura 1 

 

 Números de atendimentos realizados durante o ano. 
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O total é de 1076 atendimentos, os relatos foram de violência física, sexual, psicológica. 

Através da amostra, durante o atendimento, destacou-se que as maiorias das agressões ocorreram 

em seus próprios lares, segundo a pesquisa Gadoni-Costa, L. M., Zucatti, A. P. N., & Dell'Aglio, 

D. D. (2011), também chegou a mesma conclusão,  que principal agressor e o abusador sexual 

encontram-se dentro de casa.  

A questão do álcool e drogas também sempre estava presentes nas falas, seja pela própria 

vítima ou pelo autor, Gadoni-Costa, L. M., Zucatti, A. P. N., & Dell'Aglio, D. D. (2011), quanto 

mais abundante a violência contra a mulher, sugere envoltura ao álcool, e mais prejudicada será 

essa vítima. A dependência de álcool e drogas podem levar a intensas modificações negativas de 

personalidade, conduta e ao meio social, os autores também confirmam que essas dependências 

por drogas em geral, estão se destacando nas literaturas como uma importante variável relacionada 

com a violência conjugal, que podem desencadeia conflitos e serve para justificar o comportamento 

abusivo. 

 A esperança de uma solução rápida que as vítimas procuravam sempre chamou atenção, 

pois, notava-se uma grande esperança na solução do problema, mas também havia muitas mulheres 

com uma expectativa na melhora no relacionamento, pelo “susto” através do Boletim de 

ocorrência, ou mesmo pela convocação.  

Vianna, L.A.C., Bonfim, G.F.T., Chicone,G. (2006), escreve referente aos conceitos de 

dependência, seja por financeira, fazendo com que a mulher se mantém no relacionamento devido 

a condição ou a dependência afetiva, medo do abandono ou medo de ficar sozinha. 

Referente aos atendimentos destacou-se a dependência afetiva das mulheres nos 

relacionamentos, porém na maioria das vezes elas tentavam se justificar na dependência financeira, 

por estarem desempregadas, os com bebês recém-nascidos, entre outras justificativas, mas, eram 

oferecidos inúmeras formas de sair desse ciclo, como por exemplo, procurar um parente para um 

abrigo temporário, até mesmo, abrigos oferecidos pela programa no Estado da Casa da Mulher 

Brasileira, onde nesse local, eram ofertados todos os serviços que mulher precisa, inclusive abrigo 

para ela e filhos, mas eram raras as mulheres que aceitavam essas condições. 

A expectativa era de resultados mais altos, porém foram encontradas inúmeras dificuldades, 

fora as resalvas feitas à cima, também se notou uma grande resistência por parte de algumas 

mulheres em receber o atendimento psicológico. Percebiam-se frases prejulgadoras do serviço, 

como por exemplo; sic “Eu não estou louca”, “Eu não preciso de psicólogo”, “Eu só quero um 

Boletim de Ocorrência”, entre outras. Também podia ser um receio de ter que expor sua vida 

íntima a um desconhecido, segundo Garbin, C. A. S., G, A. J. I., Dossi, A. P., & Dossi, M. O. 

(2006), esse é um grande motivo de desistência da denúncia, a vergonha. 
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Gadoni-Costa, Lila Maria, Zucatti, Ana Paula Noronha, & Dell'Aglio, Débora Dalbosco. 

(2011), diz que quando a mulher decide denunciar, a mesma necessita de apoio e acompanhamento, 

pois nem sempre está pronta para sair da situação de violência, ou seja, a mulher coloca uma 

expectativa muito grande no boletim de ocorrência, e que às vezes não será isso que irá resolver 

seus problemas. 

As convocações por inúmeras vezes foram mal vista e criticada por achar que o setor de 

Psicologia queria apenas diminuir o trabalho da Delegacia, tornando menor o número de inquéritos. 

Contudo com o passar dos dias, notava-se resultados positivos através da convocação, e isso que 

fizera manter essa alternativa para as mulheres. 

Os públicos das convocações foram de filhos, irmãos, tios, pais, sobrinhos, netos, das 

vítimas, mas em sua maioria eram maridos, companheiros e namorados. Houve casos isolados de 

patrões e amantes. Lembrando que a vítima precisa ser mulher denunciando um homem no qual 

há relacionamento familiar, amoroso ou voltado a abusos sexuais. 

Casos envolvendo filho, neto, sobrinho e irmãos, normalmente eram por motivos de uso de 

drogas, onde havia chantagens para conseguir dinheiro para usa-las, venda de objetos da casa, 

ameaça e às vezes agressão. Nesses casos as vítimas gostariam de internamentos e/ou tratamentos, 

onde pudessem ajudar esse familiar, a crença delas, era que o boletim de ocorrência não iria 

resolver a situação, e sim é um problema de saúde pública. 

Figlie, N., Fontes, A., Moraes, E., & Payá, R. (2004), diz que a dependência química afeta a 

família como um todo, causando ainda grandes possibilidades de agravamento do quadro com 

distúrbios psiquiátricos. Quando o convocado se apresentava a delegacia, eram oferecidos os 

serviços de tratamento, onde contávamos com o CAPE (Centro de Antitóxicos, Prevenção e 

Educação), um serviço oferecido pela própria polícia civil, que contava com os mais variados 

serviços, desde atendimentos, internação, palestra para com os familiares entre outros. Também 

eram alertados sobre os crimes que haviam cometidos e seus agravantes, caso a vitima decidisse 

registrar o boletim de ocorrência.  

Nos casos envolvendo marido, namorados e companheiro, foram vários motivos, drogas e 

álcool, estavam sempre envolvidas, mas também maus tratos diminuindo a vitima, envolvimento 

com outras mulheres, entre outros motivos. Contudo o desejo dessas mulheres não era de prejudicar 

seus companheiros, e acreditavam que a conversa poderia resolver seus problemas.  

Para Silvia, A. C. L.G., Coelho, E. B. S., Moretti-Pires, R. O. (2014), a mulher na situação 

de vítima de violência doméstica, tende a acreditar nas promessas de seus companheiros, 

principalmente de não haver mais agressão. Entretanto no atendimento com a vítima, deixávamos 

bem claro, que essa convocação poderia também não resolver seu problema, e que ela poderia 

voltar e realizar o boletim de ocorrência. 
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Quando compareciam, o procedimento tomado era o mesmo acima. 

Casos que envolveram amantes e patrões, sempre se resolviam, pois, os mesmos temiam em 

receber intimações em suas residências.  

No geral, havia um grande número de aprovação, alguns agressores ficavam com medo do 

que poderiam responder, então procuravam se tratar ou mesmo se afastavam das vítimas, para 

evitar uma nova reincidência. Havia um combinado com a vítima que se o suposto agressor 

aparecesse após a conversa, ligaríamos a ela para lhe contar como melhor proceder. 

Abaixo segue a tabela dos números de convocados que compareceram durante o ano, no total 

foram de 193, ou seja, a cada 5 mulheres atendidas 1 era realizada a convocação. 

 

 

 

Esse trabalho irá dar continuidade no ano de 2018, e as expectativas é de alcançar números 

ainda maiores e um detalhamento de perfil melhor. Também há projetos de tentar realizar uma 

pesquisa mais aprofundada com a vítima, deixar passar um tempo, entrar em contato com a mesma 

e ver a real aprovação do serviço disponibilizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo geral descrever como é realizado o papel do psicólogo no 

atendimento as vítimas e supostos agressores dentro da delegacia da Mulher de Curitiba/Paraná. 

A criação do setor de Psicologia dentro dessa unidade de polícia demonstrou grande avanço 

no que se diz a respeito de atendimento humanizado, pois, essa era a grande preocupação com as 

pessoas que procurava pelo setor. De acordo com o grande número explanado no decorrer, o qual 

ficou comprovado à necessidade de ampliação para mais profissionais da área dentro desses 

estabelecimentos, pois, acredita-se que os resultados seriam melhores se a quantidade de 

profissionais fosse adequada, devido a grande demanda, muitas pessoas saíram prejudicadas, sem 

o atendimento.  

Notou-se que o publico que recorriam a Delegacia, eram em busca de um amparo, um 

atendimento mais humano, onde, possivelmente, elas eram compreendidas. No caso também havia 

inúmeros homens que também, buscavam por esse atendimento, porém se focava mais em uma 

busca por aconselhamentos. 

Acredita-se que o trabalho tem que dar continuidade, o público precisa desse serviço para 

compreensão melhor, não será só um boletim de ocorrência que resolverá a vida dessas vítimas, 

elas precisam de mais, principalmente se livrar da dependência afetiva, acompanhamento 

psicológico, para se fortalecerem das decisões que serão tomadas por elas, e sim, reverter esse 

quadro de violência. 

As convocações também precisam continuar, pois, através desse serviço, foram variáveis 

casos que foram resolvidos sem o registro de boletim de ocorrência, conforme o desejo da vítima, 

pois, ela também precisa ser compreendida. 
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