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Introdução: Este trabalho é produto do Projeto Integrador do oitavo semestre do curso
de Psicologia, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, envolvendo as
disciplinas Psicologia Comunitária e Assistência Social, Psicologia da Saúde e
Psicologia e Família, a partir da elaboração de um estudo de caso de fontes científicas,
artigos publicados ou casos divulgados na mídia, abordando a violência doméstica no
contexto das relações familiares. Objetivo: O objetivo é a construção de um estudo de
caso abordando a família contemporânea em seus contextos de violência, utilizando
disciplinas que envolvem aspectos da saúde, da família e do contexto social.
Metodologia: O caso escolhido foi de uma estudante de 21 anos, da Bahia, que relatou
em suas redes sociais no início do ano de 2019, os abusos sofridos por ela durante 8
anos, vindos do padrasto de 37 anos, ex-assessor técnico da Secretaria Municipal de
Habilitação de Camaçari (Bahia). A seleção do caso baseou-se em pesquisas pelas
redes sociais da jovem, relatos feitos nas redes de televisão, na internet e reportagens.
A partir disso, foram analisadas as descrições, buscando-se entender onde, como e em
quais contextos ocorreram a violência intrafamiliar, em seus diversos aspectos.
Resultados: Estando ainda em andamento, o estudo tem abordado os contextos familiar
e social, os vários tipos de violência descritos no caso (financeira, tortura, negligência,
social, física e psicológica), bem como seus impactos nas vítimas. Além disso, tem-se
trabalhado também a perspectiva do abusador, ao qual em muitos casos é dada pouca
atenção. Sendo assim, é importante notar que na família estudada há uma defasagem
no que tange às funções e responsabilidades que são atribuídas ao meio parental, como
por exemplo as funções emocional e psicológica. Por fim, compreendendo-se a família
enquanto um ambiente de proteção e afeto, faz-se necessário refletir sobre as
vulnerabilidades existentes em alguns de seus contextos, os quais deixam de ser um
fator de proteção e se tornam um fator de risco aos sujeitos que os compõem.
Conclusão: Diante disso, os resultados já atingidos focalizaram na construção da
evolução histórica do conceito de família, na contextualização do que é violência
doméstica e em como o esclarecimento sobre assunto pode ajudar na conscientização
das pessoas e no alerta àqueles que sofrem esses tipos de abuso. 
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