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RESUMO: 

Introdução:  A violência doméstica é um fenômeno que acomete a toda a sociedade, sem distinção de 

raça, cor, idade, educação ou condição socioeconômica. É mais comum ocorrer contra as mulheres, sendo 

um fenômeno observado, predominantemente, nas classes menos favorecidas. Objetivo: O objetivo geral 

deste estudo é, então, estabelecer um estudo sistematizado dos principais desafios e problemas presentes 

no cenário brasileiro de enfrentamento ao problema da violência doméstica contra a mulher. Os objetivos 

específicos são: entender a influência dos modelos patriarcais dominantes na criação e sustentação das 

relações violentas e opressivas contra a mulher; conhecer estratégias necessárias para a superação das 

relações disfuncionais do tecido social com o corpo feminino; além de elencar desafios e oportunidades 

presentes nas instituições destinadas ao cuidado das mulheres em situação de violência. Metodologia: 

Este estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, de natureza quali-quantitativa e exploratória. 

Resultados: A violência doméstica contra as mulheres é reflexo direto de modelos sociais aprendidos no 

enquadramento patriarcal, portanto demanda de estratégias de superação. É importante salientar que 

atualmente existe uma lacuna de pesquisa representa por uma parcela significativa e desconhecida da 

população que não expõe o problema e nem mesmo procura apoio ou auxílio institucional e, portanto, não 

aparecem nas estatísticas, nem mesmo nas pesquisas. Conclusão: É interessante entender que estratégias 

de inclusão e confidencialidade de pesquisas e intervenções precisam ser desenvolvidas e é a partir do 

entendimento das variáveis que compõem esse grupo que isso será alcançado. Em um dos estudos aponta-

se a Internet como uma ferramenta interessante para atingir tais mulheres, apesar da preocupação ética 

com a exposição e segurança da vítima. Assim, torna-se necessário desenvolver mais pesquisas 

relacionadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Psicologia. Mulher. 

_____________________________________ 
¹ Discente do Curso de Psicologia do UNIFUCAMP (Centro Universitário Mário Palmério), Monte Carmelo – M.G. 

² Docente do Curso de Psicologia do UNIFUCAMP (Centro Universitário Mário Palmério), Monte Carmelo – M.G. 


