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Este art�go tem por objet�vo relatar a exper�ênc�a profis-
s�onal de ps�cólogas no âmb�to de uma �nst�tu�ção públ�ca. 
Será apresentado o processo de mudança nas referênc�as 
da �ntervenção ps�cológ�ca real�zada em uma �nst�tu�ção 
governamental – Casa Abr�go Mãe da Mata do Governo do 
Estado do Acre, cuja m�ssão é abr�gar mulheres em s�tuação 
de v�olênc�a �ntrafam�l�ar e de gênero juntamente com seus 
filhos e filhas por um período máx�mo de 90 d�as. Durante 
esse período, o abr�go oferece proteção e oportun�dade para 
que elas refl�tam sobre a v�da em s�tuação de v�olênc�a, ass�m 
como as formas de enfrentar essa s�tuação. Na seqüênc�a, 
serão relatadas as mudanças real�zadas nas atr�bu�ções do 
Serv�ço de Ps�colog�a do abr�go. Para fundamentar a nova 
proposta, foram fe�tas d�scussões sobre as bases que susten-
tavam a proposta �n�c�al, os resultados obt�dos até então e 
sobre os textos de Severo (1993) e da Secretar�a de Polít�cas 
para as Mulheres (Bras�l, 2003), com o objet�vo de promover 
mudanças na prát�ca �nst�tuc�onal.

A pr�nc�pal mot�vação para escrever este texto fo� a 
constatação da falta de referênc�as para estruturar um serv�ço 
de ps�colog�a no contexto de v�olênc�a contra a mulher. Na 
época que �n�c�amos o trabalho, não encontramos textos que 

apresentassem propostas para a �mplementação de um serv�ço 
de ps�colog�a numa casa abr�go para mulheres. Ass�m, pensamos 
que a apresentação de nossa exper�ênc�a poderá ajudar ps�cólo-
gas que estejam �n�c�ando um trabalho num abr�go desse t�po.

O atendimento psicológico e as políticas públicas para 
as mulheres

O atend�mento ps�cológ�co aparece como uma das �nter-
venções relevantes nas polít�cas públ�cas de enfrentamento 
da v�olênc�a contra a mulher (Bras�l, 2003). Ex�ste uma 
preocupação de garant�r à mulher um acolh�mento espec�a-
l�zado, de forma que não apenas receba a mulher, mas também 
a ajude a mudar sua v�da. (Bras�l, 2003; Soares, 2005). Os 
aspectos ps�cológ�cos ganham destaque também d�ante da 
que�xa recorrente nos serv�ços espec�al�zados de atend�mento 
às mulheres que v�vem em s�tuação de v�olênc�a – delegac�as 
espec�al�zadas, casas-abr�go, centros de referênc�a e un�dades 
de saúde – de que a �ntervenção é d�fíc�l ou o atend�mento é 
�nút�l (Brandão, 1998; Franco, 2002; Meneghel & cols., 2000; 
Porto, 2006). Isso porque as mulheres negam a v�olênc�a, ape-
sar dos s�ntomas, des�stem de prossegu�r na responsab�l�zação 
do agressor ou porque reclamam da s�tuação que v�vem e 
cont�nuam no relac�onamento. Ass�m, há uma expectat�va de 
que a ps�colog�a tem como dar respostas a essas questões.

O fem�n�smo, como referênc�a polít�ca e teór�ca para 
a organ�zação das mulheres, promoveu uma s�gn�ficat�va 
transformação na compreensão das relações humanas e da 
organ�zação econôm�ca, polít�ca e soc�al do mundo (P�nto, 
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2003). A trajetór�a do mov�mento fem�n�sta promoveu a cons-
trução de polít�cas de �nclusão e valor�zação das mulheres, 
culm�nando no �níc�o do século XXI, no Bras�l, com a cr�ação 
da Secretar�a Espec�al de Polít�ca para as Mulheres – SPM, a 
real�zação das I e II Conferênc�as Nac�ona�s de Polít�ca para 
as Mulheres e, por fim, o Plano Nac�onal de Polít�cas para 
as Mulheres – fruto da pr�me�ra conferênc�a, que é o docu-
mento bás�co para a �mplementação das polít�cas específicas 
para as mulheres. A SPM está v�nculada à Pres�dênc�a da 
Repúbl�ca, tem status de m�n�stér�o e possu� um orçamento 
defin�do (Bras�l, 2004). O plano apresenta, como estratég�a 
de proteção às mulheres e consol�dação das polít�cas públ�cas 
de enfrentamento à v�olênc�a, o estabelec�mento de redes de 
c�dadan�a e parcer�as. Todav�a, já em 2003, um documento 
elaborado pela SPM apresenta um protocolo de �ntervenção, 
entre outros documentos de referênc�a, que or�enta e espera 
que as cuidadoras – trabalhadoras que atendem as mulheres 
em s�tuação de v�olênc�a – compreendam as relações de gêne-
ro e a v�olênc�a como um fenômeno relac�onal. Aponta como 
ação �deal a abordagem �ntegral, al�ando a reestruturação de 
cond�ções mater�a�s à reestruturação afet�va, emoc�onal e 
de fortalec�mento da cond�ção de c�dadan�a das mulheres. 
Também destaca a necess�dade do conhec�mento e manejo 
dos aspectos cícl�cos do processo de v�olênc�a, de modo que 
estabeleça mudanças nas construções soc�a�s de �dent�dades 
e subjet�v�dades, a part�r de uma escuta não julgadora. 

Outras publ�cações também apresentam este t�po de de-
manda, as ma�s recentes são Soares (2005), Bras�l (2006b) e 
Taquette (2007). Para o desenvolv�mento de tal �ntervenção, 
a estratég�a apresentada cons�ste de: �ntervenção em equ�pe 
mult�profiss�onal, tendo como referênc�a a �nterd�sc�pl�na-
r�dade para a ass�stênc�a �ntegral; const�tu�ção de redes de 
parcer�a; abordagem de grupo e crít�ca às questões de gênero e 
da v�olênc�a contra a mulher (Bras�l, 2003). Contudo, não há es-
pec�ficações para a real�zação do atend�mento ps�cológ�co nesse 
contexto e a �ntervenção a ser real�zada é apresentada de forma 
superfic�al. Parece haver o entend�mento de que a formação em 
ps�colog�a em s� garant�r�a a real�zação dessas demandas.

Violência e saúde mental

Pensar sobre a relação entre a subjet�v�dade e a v�olênc�a 
contra as mulheres a�nda gera desconforto. As d�scussões 
soc�ológ�cas apresentam a categor�a gênero como expl�cat�va 
das causas da v�olênc�a em contrapos�ção às expl�cações 
que argumentam a v�olênc�a como uma patolog�a mental do 
agressor ou da vít�ma. Desse modo, defendem uma forma de 
responsab�l�zação dos homens autores de v�olênc�a. 

[...] a violência [...] tinha a ver com a discriminação e a submissão 
das mulheres. [...] Nós em nenhum momento admitimos nenhuma 
atenção, mais técnica ou um pronto atendimento psicológico, 
advogado, assistente, para nós isso [...] não tinha nada a ver com 
a nossa proposta feminista (D�n�z, 2006, p. 18, gr�fo nosso).

Todav�a, dentro do própr�o mov�mento, começa a aparecer 
uma reflexão em que a v�t�m�zação começa a ser relat�v�zada. 
Por exemplo, para Saffiot� (2004, p. 125), “[...] o gênero não 
é tão somente social, dele participando também o corpo, quer 
como mão-de-obra, quer como objeto sexual, quer, ainda, 

como reprodutor de seres humanos”. A autora refere, a�nda, 
“[...] que se considera errôneo não enxergar no patr�arcado 
uma relação, na qual, obviamente, atuam as duas partes. 
Tampouco se considera correta a interpretação de que sob 
a ordem patr�arcal de gênero as mulheres não detêm nenhum 
poder” (Saffiot�, 2004, p. 118).

Nesse processo de reformulação, reflexão, �nclus�ve das 
própr�as exper�ênc�as pensadas ao longo da trajetór�a fem�n�s-
ta, os aspectos referentes à saúde mental começam a ter um 
espaço entre as própr�as fem�n�stas, em mu�tos casos, também 
ps�cólogas. Franc�squett� (2005) refere que “a existência do 
inconsciente torna a idéia de violência mais complexa, pois 
ela pode partir daí – de um outro dentro de nós mesmos. 
Podemos ser violentos contra nós mesmos ou contra nosso 
semelhante” (p. 2). M�r�m (2006) apresenta um balanço sobre 
o enfrentamento da v�olênc�a contra as mulheres do ponto de 
v�sta da saúde mental como elemento não só de t�p�ficação da 
v�olênc�a – v�olênc�a ps�cológ�ca – ou de suas conseqüênc�as. 
A autora dá um lugar para a subjet�v�dade das mulheres em 
s�tuação de v�olênc�a, ou seja, �nclu� o mundo subjet�vo, não 
necessar�amente patológ�co, como elemento const�tu�nte das 
exper�ênc�as de v�olênc�a de gênero.

O atendimento psicológico no contexto da violência contra 
a mulher

Durante o processo de construção das polít�cas para as 
mulheres em s�tuação de v�olênc�a, conduz�do pelo mov�mento 
fem�n�sta, a �ntervenção em ps�colog�a fo� se const�tu�ndo 
como relevante (Bras�l, 2003; Bras�l, 2006a e Bras�l, 2006b). 
A subjet�v�dade dessas mulheres passou a ter um lugar ma�s 
�mportante, mesmo que a�nda de forma não explíc�ta, e o aten-
d�mento ps�cológ�co, por conseqüênc�a, também. As tentat�vas 
de expl�car as causas da v�olênc�a contra as mulheres, a part�r 
da categor�a gênero, não se apresentam como sufic�entes para 
expl�car por que mulheres que construíram seu referenc�al de 
papé�s e relações de gênero numa mesma cultura agem de 
forma d�ferenc�ada no que se refere à exper�ênc�a de v�ver 
este t�po de v�olênc�a. Mesmo quando há a referênc�a de que: 
“mulheres que suportam violência de seus companheiros são 
co-dependentes da compulsão do macho e o relacionamento 
de ambos é fixado, na medida em que se torna necessário. 
Neste sentido, é a própria violência, inseparável da relação, 
que é necessária” (Saffiot�, 2004, p. 84). 

Algumas exper�ênc�as de atend�mento em saúde mental 
às mulheres em s�tuação de v�olênc�a mostram as poten-
c�al�dades do trabalho com o ps�qu�smo. Deparar-se com a 
amb�gü�dade da mulher com relação ao agressor e até a s� 
mesma, faz com que se perceba que a v�olênc�a contra as 
mulheres se dá em um “[...] contexto complexo, onde estão 
em jogo, atravessando as pessoas em cena, a realidade ex-
terna, a cultura, os fluxos, as forças inconscientes, fantasias, 
traumas, desejos de vida, desejos de destruição – morte” 
(Franc�squett�, 2005, p. 2). 

A Casa Abrigo Mãe da Mata – CAMM

A Casa Abr�go Mãe da Mata (CAMM) é um espaço cr�ado 
no ano de 2000 pelo Governo do Estado do Acre, com apo�o 
do M�n�stér�o da Just�ça e Fundação Banco do Bras�l, está 
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v�nculada à Gerênc�a de Eqü�dade de Gênero da Secretar�a 
de Estado de C�dadan�a e Ass�stênc�a Soc�al (SECIAS) e tem 
como objet�vo o abr�gamento temporár�o de mulheres e seus 
filhos menores de 12 anos em s�tuação de v�olênc�a e/ou em 
�m�nente r�sco de morte (Acre, 2000). A part�r de 2001, a 
CAMM começou a receber as pr�me�ras abr�gadas. 

A escolha do nome do abr�go baseou-se na lenda da Mãe 
da Mata, uma sáb�a senhora que, para os povos da Amazôn�a, 
cumpre o papel de ser uma grande protetora e defensora da 
floresta. Segundo a lenda, essa ent�dade m�tológ�ca pune com 
r�gor aqueles que ousam agred�r a floresta e seus hab�tantes, 
dessa forma, preservando o seu equ�líbr�o. 

O �móvel fo� construído com a final�dade de ser um abr�go 
e fo� projetado com d�mensões adequadas para o alojamento 
de 30 pessoas, entre mulheres, cr�anças e/ou adolescentes. 
Está local�zado em um ba�rro res�denc�al de R�o Branco e tem 
seu endereço mant�do sob s�g�lo. A CAMM func�ona 24 horas, 
com plantões de 12 horas de v�g�as e mon�toras, �nclu�ndo 
sábados, dom�ngos e fer�ados, e reg�me de 40 ou 30 horas se-
mana�s para os dema�s cargos. As mulheres chegam à CAMM 
encam�nhadas pr�nc�palmente pela Delegac�a Espec�al�zada de 
Atend�mento à Mulher (DEAM) e pela SECIAS. A equ�pe é 
composta por: uma gerente adm�n�strat�va, uma ass�stente 
soc�al, três serv�doras de apo�o à ass�stente soc�al, uma 
ps�cóloga, três educadoras, uma d�g�tadora, uma �nstrutora 
de curso profiss�onal�zante, c�nco mon�toras, quatro v�g�as, 
duas coz�nhe�ras, uma aux�l�ar de coz�nha, quatro zelado-
ras e um motor�sta Além dos serv�ços prestados por esses 
profiss�ona�s, ex�ste uma rede de parce�ros da área soc�al, 
méd�ca e juríd�ca como postos de saúde, hosp�ta�s (geral e 
de saúde mental), Defensor�a Públ�ca, centro de referênc�a, 
Delegac�a Espec�al�zada de Atend�mento à Mulher, S�stema 
Nac�onal de Empregos (SINE) e Fundação de Bem-Estar 
Soc�al do Acre (FUNBESA), que poss�b�l�tam o acesso à 
just�ça, à promoção e �nserção profiss�onal, à educação e à 
promoção da saúde fís�ca e mental das mulheres e cr�anças 
e/ou adolescentes abr�gados. Por fim, entre 2001 e 2005, 
ex�st�ram 1.426 abr�gamentos.

O serviço de psicologia da CAMM

O trabalho real�zado na SECIAS, capac�tação da equ�pe 
técn�ca e de apo�o, desde 2003, poss�b�l�tou o conhec�mento 
da h�stór�a da estruturação da CAMM, por me�o de depo�men-
tos e documentos, ass�m como a �mplementação da proposta 
de superv�são no formato de intercontrole. 

Desde o �níc�o do func�onamento da CAMM, vár�as ps�-
cólogas passaram pelo Serv�ço de Ps�colog�a e, em alguns 
momentos, esse serv�ço não fo� oferec�do. Essa rotat�v�dade, 
que ex�ste em todas as funções da CAMM e da SECIAS, é 
conseqüênc�a da falta de serv�dores concursados e os profis-
s�ona�s que trabalham nesses órgãos são, na ma�or�a, trabalha-
dores com contratos temporár�os. Outro aspecto �mportante 
é a falta do profiss�onal de ps�colog�a, po�s o pr�me�ro curso 
de graduação em Ps�colog�a do estado só �n�c�ou em 2006. 
Isso s�gn�ficava, quase sempre, demora na subst�tu�ção da 
profiss�onal. A ausênc�a e/ou rotat�v�dade das ps�cólogas 
na CAMM fo� relatada pelas serv�doras, nos momentos 
de capac�tação da equ�pe, como um elemento l�m�tador no 
processo de �mplementação do serv�ço, po�s a elas cab�a o 

papel de “conversar” e de ser “legal”, por ouv�r os proble-
mas e dar “conselhos” tanto para as abr�gadas como para a 
equ�pe. Também fo� perceb�do um sent�mento de �nsegurança 
v�venc�ado pela equ�pe no c�clo de vínculos e separações que 
causou desân�mo e desvalor�zação profiss�onal. Nesse con-
texto, algumas questões destacaram-se, como: expectat�vas 
d�fíce�s de serem real�zadas, como o atend�mento às mulheres 
abr�gadas e à equ�pe, ao mesmo tempo, pela mesma ps�cóloga; 
e uma valor�zação do atend�mento clín�co �nd�v�dual, ou seja, 
a ps�cóloga só trabalhar�a como ps�cóloga quando atendendo 
cada um que a procurasse para “conversar” na sala de ps�co-
log�a. Não eram cons�derados, segundo as falas dessas serv�-
doras, os estudos de caso como uma at�v�dade da ps�cóloga, 
por exemplo. Hav�a, a�nda, m�tos e rótulos como “aquela que 
dá conselhos”, “sabe tudo”, e “aquela que apó�a em todas as 
horas ”, como menc�onaram em algumas capac�tações.

Duas psicólogas, um desafio: as estratégias do intercontrole

No processo de capac�tação cont�nuada da equ�pe mult�-
profiss�onal da CAMM, real�zado por m�m, que era uma das 
�ntegrantes da equ�pe da Gerênc�a de Eqü�dade de Gênero da 
SECIAS, fo� �dent�ficada a necess�dade de �n�c�ar um trabalho 
de superv�são clín�ca do atend�mento ps�cológ�co, po�s a ps�-
cóloga do abr�go sol�c�tou um acompanhamento s�stemát�co 
das at�v�dades desenvolv�das, em espec�al, o atend�mento às 
mulheres abr�gadas na CAMM. Ass�m, com essa demanda, o 
acompanhamento fo� estruturado no formato de intercontrole 
do Serv�ço de Ps�colog�a. Isso porque o estabelec�mento de 
uma superv�são clín�ca trad�c�onal não ser�a recomendado, 
po�s eu também faz�a parte da equ�pe que trabalhava para 
o desenvolv�mento dos objet�vos da CAMM. Contudo, eu 
era lotada no préd�o da SECIAS, e não dentro do abr�go, 
como ficava a ps�cóloga que real�zava os atend�mentos às 
mulheres.

O trabalho �n�c�ou com a reflexão sobre a prát�ca da 
�ntervenção ps�cológ�ca, até então real�zada com base nas 
atr�bu�ções func�ona�s pré-estabelec�das para o Serv�ço de 
Ps�colog�a (Acre, 2001). Os encontros de Intercontrole foram 
estabelec�dos �n�c�almente com uma freqüênc�a qu�nzenal, 
mas as demandas ex�g�ram ma�s urgênc�a e constânc�a. 
Ass�m, optou-se por encontros semana�s de duas horas de 
duração com reg�stro escr�to dos assuntos tratados e produção 
de relatór�o de at�v�dades. O desafio que se apresentava era: 
como del�m�tar os papé�s, assum�r novas formas de atuar 
baseadas numa �ntervenção ps�cológ�ca med�ada por uma 
�nst�tu�ção que abr�ga mulheres em s�tuação de v�olênc�a 
e de�xar de ser a responsável por outras at�v�dades que não 
eram específicas da Ps�colog�a? 

Nesse processo, cons�derando-se as atr�bu�ções defin�das 
para o Serv�ço de Ps�colog�a (Acre, 2001), perceberam-se 
d�ficuldades e l�m�tações para a real�zação do trabalho. Com 
base numa l�teratura de apo�o nas áreas de ps�colog�a �nst�tu-
c�onal, fem�n�smo e gênero (Severo, 1993; Bras�l, 2003) e na 
própr�a exper�ênc�a de atend�mento no abr�go, fo� real�zada 
uma anál�se de cada at�v�dade atr�buída à ps�cóloga no abr�go 
(Acre, 2001). Para um melhor entend�mento, descreveremos 
aba�xo as atr�bu�ções defin�das para o serv�ço de ps�colog�a 
(Acre, 2001) e as respect�vas anál�ses que foram real�zadas 
nos encontros de Intercontrole: 
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1. Apoio imediato às abrigadas. Esta atr�bu�ção pressu-
põe que a �ntervenção ps�cológ�ca deve ser emergenc�al para 
ser eficaz e promover a resolução do caso. Contudo, o serv�ço 
de Ps�colog�a func�ona apenas durante um horár�o (manhã ou 
tarde). Ass�m, func�onando a CAMM d�uturnamente, não era 
possível um atend�mento �med�ato, mas apenas nos horár�os 
de trabalho da ps�cóloga; 

2. Suprir as necessidades psicológicas da equipe. 
Com base na concepção soc�o-h�stór�ca da Ps�colog�a e nos 
fundamentos da ps�colog�a �nst�tuc�onal, essa atr�bu�ção 
fo� cons�derada um duplo equívoco. Pr�me�ro, porque um 
ps�cólogo não “supre” as necess�dades ps�cológ�cas de seus 
cl�entes/pac�entes; e, segundo, porque as cl�entes/usuár�as 
do serv�ço de uma casa-abr�go para mulheres em s�tuação 
de v�olênc�a dever�am ser as mulheres abr�gadas, e não a 
equ�pe. Por fazer parte da equ�pe do abr�go, ficou entend�do 
que era �nv�ável o trabalho de �ntervenção ps�cológ�ca a essa 
mesma equ�pe e, por �sso mesmo, a �ntervenção ter�a como 
objet�vo trabalhar a subjet�v�dade no sent�do de restabelecer 
o equ�líbr�o emoc�onal das mulheres abr�gadas; 

3. Facilitar o processo de socialização equipe/abri-
gadas e intermediar as relações interpessoais. Ma�s uma 
vez, a equ�pe é apontada como objeto de �ntervenção da 
ps�cóloga, como se, para o Serv�ço de Ps�colog�a, a cl�entela 
do abr�go e a equ�pe que lá trabalha ocupassem o mesmo 
lugar e a ps�cóloga outro lugar d�ferente dos c�tados. Nesse 
ponto, fo� cons�derado que a ps�cóloga faz parte da equ�pe 
e, nessa cond�ção, como qualquer outro membro da equ�pe, 
ter�a um papel de fac�l�tadora do contato entre a abr�gada e a 
equ�pe do abr�go quando fosse ela quem recebesse/acolhesse 
�n�c�almente a abr�gada; 

4. Colaborar com os demais setores. Nesta atr�bu�ção 
fica explíc�ta a v�são do ps�cólogo como aquele que pode 
“ajudar em tudo” e “resolver os problemas” de todos. Não 
há espec�ficação do t�po de colaboração esperada, o que 
de�xa lacunas para expectat�vas que extrapolam a atuação 
do profiss�onal em ps�colog�a, como ajudar na parte adm�-
n�strat�va e nos encam�nhamentos do Serv�ço Soc�al, para 
c�tar do�s exemplos; 

5. Estudo apurado dos casos (conflitos/necessidades). 
Esse �tem fo� cons�derado de extrema �mportânc�a, já que 
o estudo de caso é uma at�v�dade fundamental para uma 
�ntervenção de qual�dade. A expl�c�tação dessa atr�bu�ção é 
mu�to pos�t�va, po�s s�gn�fica cons�derar que a �ntervenção 
ps�cológ�ca é ma�s ampla que o atend�mento propr�amente 
d�to; e, por fim, 

6. Foco do trabalho psicossocial com as abrigadas e 
filhos. Esse �tem é o que expl�c�ta o foco da �ntervenção, 
as mulheres e as cr�anças que as acompanham e del�m�ta o 
trabalho no campo ps�cossoc�al. Contudo, no conjunto das 
atr�bu�ções, entra em confl�to com o �tem no 2 (Supr�r as 
necess�dades ps�cológ�cas da equ�pe). 

Por conseqüênc�a, depo�s de toda uma d�scussão, tendo 
como referênc�a os pressupostos teór�cos c�tados ao longo 
deste art�go e �dent�ficando uma m�stura nas atr�bu�ções co-
locadas para a ps�cóloga – atender às mulheres abr�gadas e 
à equ�pe –, começou-se a aval�ar a necess�dade e v�ab�l�dade 
de redefin�ção dessas atr�bu�ções, pr�nc�palmente porque 
a ps�cóloga do abr�go mostrava-se confusa quanto ao tra-
balho que prec�sava desenvolver. Ao mesmo tempo, hav�a 

uma demanda s�gn�ficat�va da equ�pe, e até mesmo de seus 
fam�l�ares, pelo atend�mento ps�cológ�co, o que acarretava 
prejuízos ao atend�mento das mulheres abr�gadas, já que o 
foco do trabalho ficar�a desv�ado. 

Por fim, �dent�ficamos também a descontextual�zação 
do atend�mento, ou seja, a referênc�a ao atend�mento ps�-
cológ�co desv�nculado dos pressupostos fem�n�stas e dos 
conce�tos de gênero que dão suporte a essa polít�ca públ�ca 
de enfrentamento da v�olênc�a contra a mulher. A anál�se 
das atr�bu�ções ex�stentes, a referênc�a na base teór�ca das 
polít�cas para as mulheres e a exper�ênc�a desenvolv�da a 
part�r dos quest�onamentos apresentados anter�ormente, 
subs�d�aram a defin�ção das novas atr�bu�ções do serv�ço, 
que foram: 1) Atender as mulheres abr�gadas em Grupo 
Reflex�vo; 2) Real�zar atend�mento �nd�v�dual às mulheres 
que apresentarem essa necess�dade; 3) Atender às cr�anças 
e adolescentes em grupos; 4) Encam�nhar para atend�mento 
ps�cológ�co clín�co os membros da equ�pe (e seus fam�l�ares) 
quando houver sol�c�tação; 5) Part�c�par das reun�ões de 
estudo de caso da equ�pe mult�profiss�onal; 6) Part�c�par dos 
encontros de intercontrole – superv�são clín�ca do atend�men-
to ps�cológ�co; 7) Real�zar o reg�stro dos atend�mentos nas 
pastas das abr�gadas (arqu�vo dos atend�mentos), preservando 
o s�g�lo profiss�onal e dema�s questões ét�cas (Cód�go de 
Ét�ca do Profiss�onal de Ps�colog�a); 8) Elaborar relatór�os 
mensa�s dos atend�mentos real�zados; 9) Part�c�par do plantão 
de sobreav�so; e 10) Part�c�par da capac�tação cont�nuada 
da equ�pe mult�profiss�onal (cujas temát�cas eram gênero, 
v�olênc�a contra a mulher, d�re�tos humanos das mulheres, 
polít�cas públ�cas para as mulheres).

O objet�vo ser�a estabelecer uma referênc�a para o traba-
lho em ps�colog�a que cons�derasse a �ntermed�ação �nst�tu-
c�onal e o contexto da mulher que v�ve em s�tuação de v�olênc�a, 
cujos fundamentos soc�a�s e cultura�s são mu�to fortes. Com 
base no referenc�al teór�co do fem�n�smo e da categor�a de 
anál�se gênero, nos qua�s a polít�ca públ�ca do abr�gamento está 
ancorada, ser�a �mportante �nst�tu�r um espaço de atend�mento 
ps�cológ�co para a escuta e a reflexão, e que não t�vesse como 
papel pr�nc�pal real�zar o tratamento de transtornos ps�cológ�-
cos. Isso também porque o tempo máx�mo de permanênc�a no 
abr�go não ultrapassar�a três meses, salvo algumas exceções. 
Nesse contexto, aval�amos que uma �ntervenção clín�ca �nst�-
tuc�onal ser�a ma�s adequada que uma �ntervenção baseada na 
clín�ca trad�c�onal, como defende Severo (1993).

Resultados Iniciais

Os resultados aqu� apresentados prec�sam ser aval�ados 
no contexto de uma descr�ção de exper�ênc�a profiss�onal. 
Dessa forma, aval�amos que as mudanças ocorr�das trouxe-
ram uma ma�or organ�zação ao atend�mento em ps�colog�a 
e uma del�m�tação do papel da ps�cóloga no abr�go, como 
fo� relatado pelas mulheres abr�gadas e pela equ�pe, respec-
t�vamente, nos atend�mentos em grupo e nas reun�ões de 
equ�pe. Todav�a, cons�derando que se trata de um processo 
contínuo e d�nâm�co, suje�to a ajustes ao longo do tempo, 
apresentaremos como resultados o que fo� �dent�ficado na 
construção dessa proposta.

A proposta de formar um grupo reflex�vo fo� bem ace�ta 
pelas abr�gadas. Elas o nomearam: Grupo Mulheres Unidas 
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para Vencer. Nele, foram trabalhados temas como: relações 
de gênero, v�olênc�a contra a mulher, auto-est�ma, planos para 
o futuro, relac�onamento com os filhos, trabalho, entre outros. 
Com relação às técn�cas ut�l�zadas, destacamos as d�nâm�cas 
de grupo, le�tura de textos, debates l�vres e desenhos. Para a 
operac�onal�zação das novas atr�bu�ções da ps�cóloga, optou-
se por fazer um quadro de horár�os, organ�zando todas as 
at�v�dades que ser�am real�zadas por ela. O modelo adotado 
fo� o suger�do por Severo (1993), que destaca o planejamento 
das at�v�dades, o atend�mento em grupo e o estabelec�mento 
de um tempo para os reg�stros dos atend�mentos real�zados. 
Cada abr�gada t�nha uma pasta (arqu�vo) em que constava, 
entre outras, a ficha de Atend�mento Ps�cológ�co. Na ficha, 
eram real�zadas as anotações sobre as temát�cas trabalhadas 
em grupo e as respect�vas datas, bem como os atend�mentos 
�nd�v�dua�s. Eram reg�stros suc�ntos, por exemplo, se em um 
atend�mento �nd�v�dual a abr�gada relatava como t�nha s�do seu 
relac�onamento com seus pa�s, anotava-se na ficha que o tema 
trabalhado t�nha s�do “relac�onamentos fam�l�ares” sem outras 
�nformações a respe�to. Para o mesmo atend�mento, outras �nfor-
mações ma�s específicas e que prec�sam ser mant�das sob s�g�lo, 
são anotadas em documento de uso exclus�vo da ps�cóloga. Um 
relatór�o mensal dos atend�mentos ps�cológ�cos real�zados era 
entregue à gerênc�a da CAMM, no qual constava o número de 
atend�mentos real�zados (em grupo e �nd�v�dual), as part�c�pa-
ções nas capac�tações, intercontrole, fóruns e sem�nár�os, reu-
n�ões; os encam�nhamentos real�zados; os contatos com dema�s 
profiss�ona�s e outras �nformações julgadas pert�nentes. 

Em uma aval�ação real�zada no encontro de encerramento 
das at�v�dades daquele ano (antes do recesso do fim do ano), 
fo� possível perceber que a proposta de atend�mento, fundada 
na �ntervenção ps�cológ�ca med�ada pela �nst�tu�ção e cons�de-
rando o contexto da v�olênc�a contra a mulher, apontava para 
resultados ma�s pos�t�vos. Dessa mane�ra, segundo as mulhe-
res abr�gadas, o grupo proporc�onava momentos de reflexão 
sobre suas v�das e sobre a v�olênc�a sofr�da, o fortalec�mento 
da auto-est�ma e autonom�a. Esses resultados são semelhan-
tes aos encontrados por More�ra (1999) em uma pesqu�sa 
cujo objet�vo era comprovar a �nd�cação do atend�mento em 
grupo como “(...) modalidade de intervenção psicológica” 
(More�ra, 1999, p. 61) ma�s adequada nos casos de v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar contra a mulher. Esse estudo também destacou 
que os conteúdos que emergem dos grupos são bas�camente 
aqueles relac�onados à v�olênc�a e às estratég�as de supera-
ção dessa s�tuação. Com base no texto de Neves e Nogue�ra 
(2003), que apresenta a reflex�v�dade como um �nstrumento 
que promove a crít�ca e defende que, no campo das prát�cas 
terapêut�cas d�r�g�das às mulheres, faz-se necessár�a a cr�ação 
de “(...) práticas terapêuticas alternativas na Psicologia” 
(Neves & Nogue�ra, 2003, p. 52), cons�deramos que o trabalho 
em grupo reflex�vo com as Mulheres Unidas para Vencer fo� 
um avanço. Isso porque, após o �níc�o do atend�mento, com 
o novo modelo, houve um aumento da demanda por parte 
das mulheres abr�gadas, que fo� constatado com o aumento 
da procura pelo serv�ço. Tornaram-se freqüentes os ped�dos 
verba�s por atend�mento ou, de forma �nd�reta, os “passe�os 
pelo corredor” – numa forma de tentar d�sfarçar a busca d�reta 
pelo atend�mento – que term�navam na sala de atend�mento 
da ps�cóloga para �nformações, atend�mento �nd�v�dual e par-
t�c�pação no grupo reflex�vo.

Por fim, a exper�ênc�a dos encontros de Intercontrole fo� 
ampl�ada, ou seja, de�xou de ser uma at�v�dade apenas da 
ps�cóloga da CAMM para se tornar uma at�v�dade da rede de 
enfrentamento da v�olênc�a contra a mulher em R�o Branco. 
Nesse novo formato, fo� nomeada Roda de Conversa em 
Psicologia. Trata-se de uma superv�são clín�ca no formato 
de intercontrole entre as ps�cólogas que trabalham nas �nst�-
tu�ções de atend�mento que formam essa rede, composta pela 
Casa Abr�go Mãe da Mata, o Centro de Referênc�a, a DEAM, 
a matern�dade públ�ca, un�dades de saúde, entre outros. Nesse 
espaço, queremos, como nos aponta Machado (2004), d�scut�r e 
d�v�d�r as d�ficuldades teór�cas, técn�cas e emoc�ona�s na �nter-
venção com as mulheres vít�mas de v�olênc�a. É uma tentat�va 
de estabelecer uma estratég�a protetora das conseqüênc�as da 
�ntervenção terapêut�ca nesse contexto específico.

Considerações Finais

Escrever este art�go, relatando nossa exper�ênc�a, faz 
parte da estratég�a pensada para o desenvolv�mento de um 
novo cam�nho para o atend�mento ps�cológ�co em �nst�tu�-
ções públ�cas no Estado do Acre, e também uma �n�c�at�va 
de apresentar uma referênc�a para aqueles que prec�sam 
�n�c�ar um trabalho semelhante. As d�ficuldades do Serv�ço 
de Ps�colog�a eram perceb�das da forma como estavam es-
tabelec�das, uma defin�ção ambígua do papel do ps�cólogo, 
o que provocava a demanda da profiss�onal para outros 
serv�ços e as expectat�vas d�fíce�s de serem real�zadas, até 
mesmo �ncompatíve�s como a �ntervenção em ps�colog�a 
– “supr�r as necess�dades ps�cológ�cas”. Depo�s dessa ava-
l�ação, defin�mos uma proposta de �ntervenção e, mesmo 
sent�ndo a res�stênc�a, segu�mos ad�ante. Prec�sávamos cr�ar 
uma nova proposta, uma nova �ntervenção, pr�nc�palmente 
porque compreendemos que a v�olênc�a contra a mulher é 
fruto de relações de gênero des�gua�s que foram construídas 
h�stór�ca e culturalmente (Saffiot�, 2004). Ass�m, não pode-
ríamos reduz�r nossa �ntervenção, ou seja, não poderíamos 
psicologizar o problema. Prec�sávamos ousar, po�s tínhamos 
uma nova real�dade e um modelo de �ntervenção que não dava 
repostas sat�sfatór�as. Por conseqüênc�a, prec�sávamos bus-
car �nstrumentos, teor�as e técn�cas que nos poss�b�l�tassem 
quest�onar o que estava estabelec�do e propor uma prát�ca 
nova. Ass�m fizemos. A�nda estamos estudando, perguntando, 
enfim, constru�ndo e esse processo convém apresentarmos 
agora para um debate ma�s amplo.
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