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Resumo: O Núcleo de Assistência às Situações de Violência Doméstica (NASVID) é fruto de uma parceria
público-privada entre a Vara da Violência Doméstica do Fórum da Comarca de Canoas/RS e a Universidade
La Salle, firmada em agosto de 2017, consistindo em um projeto de assistência às pessoas em situação de
violência doméstica. As atividades são realizadas por estagiários (as) do Curso de Bacharelado em
Psicologia, no Fórum da Comarca de Canoas/RS, sob orientação do professor e supervisor do projeto. O
Núcleo tem como objetivo principal promover assistência psicológica às vítimas e aos (as) agressores (as)
envolvidos (as) em processos que tramitam na Vara de Violência Doméstica do Fórum da Comarca de
Canoas/RS. As atividades, na Universidade La Salle, compreendem, além da orientação e supervisão, a
apresentação de seminários e a produção científica. Em campo, há uma tríade de práticas terapêuticas: 1) o
acolhimento, aplicado antes das audiências judiciais, visa auxiliar vítimas e agressores a terem mais
discernimento quanto à organização psíquica, contribuindo para redução do sofrimento mental e dos níveis
de ansiedade; 2) o pronto-atendimento, para casos de urgência encaminhados pela magistrada após a
audiência, tem como propósito realizar uma escuta reflexiva para situações em que há evidências de
sofrimento psíquico intenso; e, por fim, 3) o processo terapêutico, que é realizado sob a técnica da
Psicoterapia Breve, com atendimentos quinzenais, em um total de 8 sessões, cujo foco é a intervenção
terapêutica. O atendimento terapêutico pode ser individual, familiar ou de casais. Pode-se ampliar os
objetivos desta modalidade, continuando os atendimentos terapêuticos em outros contextos. Os benefícios do
estágio neste projeto são propiciar aos acadêmicos maior conhecimento e compreensão dos fatores
familiares e socioculturais que fomentam a banalização e invisibilidade da violência doméstica, bem como
construir habilidades de intervenção nestes casos. Romper com o ciclo da violência é uma urgência
compartilhada tanto pelo Judiciário (Direito) quanto pelo NASVID (Psicologia), o que faz deste projeto um
caso de absoluto sucesso. Para enfrentar a violência doméstica não bastam apenas as medidas punitivas:
são necessárias ações preventivas à reincidência, que possibilitem a ampliação de capacidades cognitivas e
comportamentais - percebendo esse processo de forma sistêmica e intersubjetiva -, bem como, medidas de
apoio psicológico e jurídico às vítimas e aos (as) agressores (as) e, se necessário, a outras pessoas,
familiares ou não, direta ou indiretamente envolvidas nas situaões de violência doméstica.
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