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VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER  

 

Raiane de Souza Pereira Barela 

 

RESUMO 

A cada dia que passa, a violência reduz a vida de milhares de pessoas em todo o 
mundo e com isso, prejudica a vida de muitas outras. Ela não tem noção de 
fronteiras geográficas, idade, raça ou renda, atingindo assim, jovens, crianças, 
mulheres e idosos. Para cada pessoa que morre devido à violência muitas outras 
são feridas ou sofrem devido a vários problemas físicos, sexuais, reprodutivos e 
mentais. O presente artigo abordou a violência psicológica contra a mulher em todo 
o mundo e em específico no Brasil, na qual buscamos por meio de referências 
bibliográficas investigar e dar visibilidade à violência psicológica das mais variadas 
formas de opressão ao sexo feminino, que, por sua característica camuflada em 
atitudes que não vinculam à concepção de violência, constitui-se como um grave 
problema de saúde pública que merece atenção da sociedade, pois diferente do que 
os cidadãos imaginam, não é preciso a mulher ser agredida fisicamente para estar 
em uma relação violenta. Quando se pensa em tal temática é importante saber que 
a lei protege as mulheres não apenas daquelas agressões que deixam marcas 
perceptíveis na pele, mas também daquelas que ferem a autoestima, que intimidam 
suas ações, que ridicularizam e limitam seus direitos como cidadã e mulher. 

 

Palavras-chave: Sexo Feminino; Sociedade; Resultado esperado. 
 
 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN 

ABSTRACT 
 

With every passing day, violence reduces the lives of thousands of people around 
the world and with that, harms the lives of many others. It has no notion of 
geographical boundaries, age, race or income, thus reaching young people, children, 
women and the elderly. For every person who dies due to violence many others are 
injured or suffer due to various physical, sexual, reproductive and mental problems. 
This article will dealt with psychological violence against women worldwide and 
specifically in Brazil, that we seek, through bibliographical references, to investigate 
and give visibility to the psychological violence of the most varied forms of 
oppression of female sex, which, due to their characteristic camouflaged in attitudes 
that do not link to the conception of violence, constitutes a serious public health 
problem that deserves attention of society, because different from what the citizens 
imagine, it is not necessary for women to be physically attacked to be in a violent 
relationship. when thinking about such issues, it is important to know that the law 
protects women not only from aggressions that leave perceptible marks on their skin, 
but also from those that hurt self-esteem, intimidate their actions, ridicule and limit 
their rights as a citizen and a woman. 
 
Keywords: Female sex; Society; Expected result.



 
 

1. INTRODUÇÃO  

A violência doméstica é um tema bastante instigante e atual que atinge 

crianças, adolescentes, idosos e principalmente mulheres em todo o mundo e aqui 

no nosso país os índices são alarmantes. Isto é decorrente da desigualdade nas 

relações de poder entre mulheres e homens, a discriminação de gênero tão presente 

na sociedade e na família. As formas de violência sofrida pelas mulheres são das 

mais variadas, mas o que é violência psicológica? Quando ela se constitui? 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar como a violência psicológica 

afeta a vida de mulheres que vivenciaram ou vivenciam relações conjugais 

conflituosas e apontar as suas principais consequências. Apresentar o conceito de 

violência psicológica, as situações vividas pelas mesmas, além dos dados 

estatísticos de ser mulher no Brasil hoje. O porquê em denunciar a violência do 

gênero, o que diz a lei Maria da Penha, bem como a natureza jurídica das medidas 

protetivas de urgência. 

Para o desenvolvimento do trabalho, adotar-se-á como metodologia o 

estudo bibliográfico. Quanto à abordagem, optou-se por uma analise teórica, 

ancorada nos seguintes procedimentos: Pesquisa Bibliográfica a partir da revisão 

de literatura sob a temática abrangendo enciclopédias, coleções, livros, artigos, 

revistas e jornais on-line, retirados de bibliotecas digitais de instituições 

universitárias, além de bancos de dados jurídicos e a própria doutrina jurídica, 

enquanto a pesquisa documental valeu-se de informações colhidas de trabalhos 

públicos e privados. 

 

2 CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 A palavra Violência vem do latim violentia que significa caráter violento 

ou bravio é composta pelo prefixo vis que significa força, lembra vigor, impulso, 

potência e pode ser compreendida como abuso de força. O verbo “violare” significa: 

tratar com violência, transgredir, profanar. Segundo Cavalcanti 2008, estes termos 

devem ser referidos a vis, que mais profundamente, significa dizer a força em ação, 

o recurso de um corpo para exercer a sua força e, portanto, a potência, valor, a força 

vital. 

De acordo com o dicionário Soares amora p. 770; violência significa: 

Qualidade de violento; abuso de força, ação violenta, ação de violentar.  Este último 
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pode significar: exercer violência sobre; forçar, obrigar, constranger; arrombar; 

estuprar; alterar; torcer o sentido de; constranger-se e violento é aquele que sai dos 

justos limites, intenso que age com força e impetuosidade.  

A pessoa sofre violência quando é obrigada a fazer algo contra sua vontade.   

Ela se manifestar de diversas maneiras, como guerras, assassinatos e conflitos 

étnico-religiosos. Nesta relação entra a violência praticada contra o idoso, a criança, 

a mulher, a sexual e a verbal que causa danos morais bem maiores do que a 

violência física. 

Pela primeira vez no ano de 2002, a Organização Mundial da saúde se 

pronunciou com relação à violência de forma mais contundente do que dos anos 

anteriores. Divulgou um relatório na qual define o problema como: 

uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação (KRUG et al., 2002, p. 5). 

  

Existem muitas outras definições divergentes ou coincidentes por ser um 

fenômeno muito complexo e que afeta emocionalmente todas as pessoas. A 

violência foge a qualquer  conceito cabal e preciso.  

Segundo Freud (1980), a agressividade é um impulso nato, essencial à 

sobrevivência, à defesa e à adaptação dos seres humanos. Constitui-se como 

elemento protetor que possibilita a construção do espaço interior do indivíduo, 

promovendo a diferenciação entre o eu e o outro. Portanto, a agressividade, ao 

contrário da violência, inscreve-se no próprio processo de constituição da 

subjetividade.  

A transformação da agressividade em violência é um processo ao mesmo 

tempo social e psicossocial para o qual contribuem as circunstâncias sociais, o 

ambiente cultural, as formas de relações primárias e comunitárias e, também, as 

idiossincrasias dos sujeitos. Colocam-se a seguir algumas de suas características 

discutidas por muitos autores, dentre eles Minayo (2003; 2005). 

Segundo Minayo quando se trata de direitos humanos, a violência abrange 

todos os atos de violação dos direitos: civis que é privacidade, liberdade. Os sociais 

que são: saúde, educação, segurança e habitação. Os econômicos entram em 

emprego e salário. O cultural é a não manifestação da própria cultura e políticos 
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como a participação política com o uso do voto. Temos a violência doméstica e 

urbana.  

A doméstica acontece num ambiente familiar. Sejam com os pais, parente, 

abusos sexuais com crianças e maus tratos com idosos. Há cinco diferentes tipos de 

violência familiar: a violência física, a patrimonial, sexual, psicológica e moral. 

Segundo ELUF 1999, na violência contra o sexo feminino é praticada 

simplesmente por ela ser mulher. O homem age violentamente para sua intimidação 

que desempenha o papel de disciplinador, dominador e claro, agressor. As 

agressões sofridas incluem abusos emocionais, sexuais, assassinatos, prostituição 

forçada, mutilação genital, violência radical, entre outros. Tais agressores podem 

ser: maridos, namorados, familiares, conhecidos, estranhos e até agentes do estado. 

  

2. CONCEITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

Segundo Velloso (2010), a violência abrange condutas que vão muito além da 

agressão física. Ele entende a violência como sendo uma espécie de coação, ou 

forma de constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de 

resistência do outrem, ou a levar a executá-lo, mesmo contra a sua vontade. Nesse 

cenário, Cavalcanti (2010) define a violência contra a mulher como sendo qualquer 

ação ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como no privado.  

Segundo o autor a violência psicológica é tão ou mais grave que a física, é 

emocional e traz muitos danos ao psíquico da vítima ferindo o equilíbrio afetivo, a 

capacidade de tomar decisões e o estado de bem-estar necessário para que a 

pessoa possa viver dignamente. Esse tipo de hostilidade não é perceptível porque 

não deixa sinais físicos e sim marcas negativas bem profundas em quem a sofre, 

abalando e traumatizando por toda a vida.  

A Lei Maria da Penha (2006) descreve no artigo 7º capítulo II, a violência 

psicológica como uma das formas de violência familiar e doméstica contra a mulher.   

II - A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que 
lhe cause [à mulher] dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularizarão, exploração e limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação. 
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 Por ser de difícil identificação e subjetiva, na maioria dos casos é 

negligenciada até pela pessoa que sofre por não conseguir perceber que ela vem 

disfarçada de controle, humilhações, ciúmes ofensas e ironias. DIAS (2012) salienta 

que este tipo de violência é o menos denunciado e mais frequente porque muitas 

vezes as mulheres nem se dão conta de que as agressões verbais, silêncios 

prolongados, tensões, manipulações de desejos e atos são violência e deve ser 

denunciada. 

 Diferentemente da violência física que é compreendida como aquela que 

causa lesões e ferimentos por meio da força física que pode levar a pessoa até a 

morte identificou também a violência sexual, que uma pessoa que acredita estar em 

situação de “poder” obriga outra a realizar práticas sexuais utilizando de influência 

psicológica ou força física, chegando ao ponto de fazer o uso de drogas e armas. 

 Neste contexto, deparamo-nos com a violência moral que consiste na 

desmoralização das mulheres em situação de violência enlaçando com a violência 

psicológica. Ocorre sempre que é atribuída as mulheres condutas que configurem 

difamação, injúria e calúnia. Ainda nesse diapasão temos a violência patrimonial que 

é toda conduta que configure retenção, destruição total ou parcial de objetos da 

mulher, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, etc. Consiste na recusa do 

agressor em entregar as vítimas seus pertences, valores, bens e documentos.  

 Segundo Hermann (2008) a violência psicológica é conceituada como sendo 

toda conduta comissiva ou omissiva que provoque desequilíbrio psicoemocional da 

vítima, privando-a da autodeterminação e autoestima. Ela pode ser levado a cabo 

por meio de insultos, ironias, ameaças, perseguição, chantagens entre outros.   

 Ainda de acordo com a autora 2008 p.109, este tipo de violência, “implica em 

lenta e contínua destruição da identidade e da capacidade de reação e resistência 

da vítima, sendo comum que progrida para prejuízo importante à sua saúde mental e 

física”. 

De acordo com MULLER 1999, homens tentam de várias formas segurar a 

mulher em casa como um cativeiro. As vezes deixam-na trancada em casa, furam os 

pneus do carro, ameaçam espancamento em caso de não obedecer e a maioria 

delas sentem medo de morrer se tornando reféns desse companheiro. 
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Segundo o autor, este tipo de isolamento é um controle para o não contato 

social tendo-a sobre seu poder porque caso ela necessite de ajuda não terá a quem 

recorrer. 

De acordo com HIRIGOYEN, (2006, p. 31-32) para que a violência perdure; 

 

é preciso isolar progressivamente a mulher de sua família, de seus 
amigos, impedi-la de trabalhar, de ter uma vida social. Isolando sua 
mulher, o homem faz com que sua vida fique voltada unicamente 
para si. Ele precisa que ela se ocupe dele, que só pense nele. Age 
de modo a que ela não seja demasiadamente independente, para 
que não escape a seu controle. As mulheres dizem muitas vezes que 
se sentem prisioneiras. (HIRIGOYEN, 2006, p. 31-32)  

 
 Neste sentido o companheiro agride a mulher verbalmente xingando-a dos 

nomes mais variados possíveis e a agredida acaba se convencendo naquilo que 

escuta e tenta melhorar sua atuação para satisfazer seu agressor. Ela cai numa 

rotina de humilhações e calúnias e numa busca sem fim de medo para satisfação do 

seu cônjuge. 

 Alguns companheiros nem chamam sua companheira pelo nome, usam 

pejorativos diversos deixando-a assombrada. Ela começa se retratar da forma como 

o agressor a trata deixando de se amar de ter autoestima se sentindo a pior pessoa 

do mundo. Sente o medo de ser abandonada pela sua incompetência e se esforça 

tentando ainda agradar seu companheiro.   

No Protocolo de Proteção à Mulher, a criança e o Adolescente, Vítimas de 

Violência Sexual Doméstica e Intrafamiliar, no município de Maringá (2008 p. 3), 

destaca sobre a violência sofrida na infância que: 

A violência psicológica na infância pode desencadear sintomas 
agudos de sofrimento e, progressivamente, vir a bloquear ou a 
impedir o curso normal do desenvolvimento, num processo crônico 
que deixará sequelas em vários níveis de gravidade. 

 

 Ainda de acordo com o protocolo, outras formas de violência podem 

desencadear sofrimento, determinando sinais comuns a todas elas. Eles podem ser 

notados mesmo antes do controle da linguagem pela criança que reage de acordo 

com suas possibilidades de atendimento, elaboração e absorção da situação. A 

partir dos cinco anos de idade, os sinais gerais de violência e, mais especificamente, 

da violência psicológica sofrida anteriormente ou de decorrem de sequelas de 

violências anteriores que não foram tratadas. Em ambas as situações os sintomas 
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serão cumulativos e crescentes, levando ao maior prejuízo pela ação negativa que 

bloqueia, desvia ou impossibilita o desenvolvimento atual, tanto pela agressão em si 

como também pelas falhas ou faltas das etapas evolutivas anteriores. 

 Os autores do protocolo citam os sintomas de depressão, ansiedade e 

agressividade são muito comuns em crianças e adolescentes que vivem situações 

de violência. Esses sintomas são mais facilmente identificados na adolescência, 

embora ocorram com frequência na infância, sendo importante que os profissionais 

de saúde estejam atentos para sua ocorrência. Dentre os problemas de saúde 

mental decorrentes da violência, destaca-se também o transtorno de estresse pós-

traumático. Esse transtorno provoca sofrimento e medo intensos impotência ou 

horror, com revivência do episódio violento através de recordações e sonhos aflitivos 

e fuga de situações relacionadas àquele evento. 

 Segundo o protocolo citado à acima, no contexto escolar a violência 

psicológica, em que também poder ocorrer a violência física, caracteriza-se, muitas 

vezes, como prática de bullying. No bullying, a situação de violência é praticada 

intencionalmente e de maneira continuada por um ou mais alunos, contra um ou 

mais colegas, existindo uma relação de poder na qual aquele a quem é atribuído 

maior poder provoca sofrimento e dano àquele que está em situação considerada 

fragilizada, que passa a sofrer humilhações, agressões, intimidações ou quaisquer 

ações que o mantenham na condição de pessoa vitimizada.  

Ainda de acordo com o documento são também indicativos de violência na 

relação familiar quando a mulher, pessoa idosa ou pessoa com deficiência sofrem 

situações de ameaças, intimidações, coação, humilhações, isolamento social, uso 

dos filhos como forma de chantagem, uso abusivo ou excessivo controle financeiro 

exercido sobre a renda do outro. 

(ABRAPIA, 1997, p. 11) cita que contra criança e adolescente constitui-se 

como violência psicológica: rejeição, humilhação, constrangimento, depreciação, 

ameaça de abandono, discriminação, desrespeito, utilização da criança como objeto 

para atender a necessidades psicológicas de adultos. Pela sutileza do ato e pela 

falta de evidências imediatas, esse tipo de violência é um dos mais difíceis de 

caracterizar e conceituar, apesar de extremamente frequente. Cobranças e 

punições exageradas são formas de violência psicológica, que podem trazer graves 

danos ao desenvolvimento psicológico, físico, sexual e social da criança.  
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Todas estas medidas protetivas de violência contra a mulher se faz 

necessária, pois os dados de violência contra as mulheres no Brasil são alarmantes 

e inúmeras pesquisas mostram, há anos, a vergonhosa prevalência da violência 

contra as mulheres no Brasil.  

 

3. SER MULHER NO BRASIL DADOS ESTATÍSTICOS 

"Ser mulher no Brasil equivale a viver num estado de guerra civil 

permanente." A afirmação é de Lourdes Bandeira, professora de sociologia da 

Universidade de Brasília e ex-secretária executiva da Secretaria de Políticas para 

Mulheres, a declaração seria desmedida se não fosse as brutais estatísticas. 

Dados do último Mapa da Violência mostram que, só em 2013, 13 brasileiras 

morreram por dia vítimas de feminicídio -- ou seja, só por serem mulheres. “São 

mortes anunciadas, consequência fatal de uma violência doméstica continuada que 

não foi evitada nem interrompida”, diz Lourdes.   

A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, de acordo com 

os Relógios Maria da Penha. E os maiores índices residem no ambiente que deveria 

ser sinônimo de proteção, o doméstico. Metade dos feminicídios (50,3%) é 

provocada por familiares, sendo 32,3% cometidos por parceiros ou ex-companheiros 

das vítimas. “As mulheres não são emancipadas dentro de suas próprias casas”, 

acrescenta. A violência doméstica é, sobretudo, uma questão de controle exercida 

sobre elas. 

Para a estudiosa, o país já conta com leis suficientes para coibir e punir 

agressores, mas faltam políticas públicas e um sistema de estatística nacional para 

que o problema seja de fato monitorado. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, é 

reconhecida pela ONU como a mais avançada do mundo em relação ao 

enfrentamento à violência doméstica e familiar. 

Apesar de a Lei ter se tornado popular, a violência doméstica e familiar contra 

a mulher no Brasil ainda persiste e retira de forma inaceitável o direito humano 

fundamental de viver sem violência. Em 2015 os dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), organizados pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos 

(CEBELA) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), 

apontaram que o Brasil ocupava o sétimo lugar no ranking mundial dos países com 
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mais crimes praticados contra as mulheres. A pesquisa mostrou que, por ano, 

ocorrem em torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. 

Segundo o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), o número de casos de violência doméstica registrados no Brasil 

aumentou em 2017. Foram relacionados 1.273.398 processos em tramitação nas 

justiças estaduais no país todo sendo que apenas no ano passado foram registrados 

388.263 novos casos de violência familiar e doméstica, aumento de 16% ao ano de 

2016. No final de 2017 havia um processo judicial de violência doméstica para cada 

100 mulheres no Brasil e o número de casos pendentes se mantiveram em 833.289 

processos. 

O Ministério dos Direitos Humanos divulgou dados sobre feminicídio em 13 de 

agosto de 2018, com as denúncias sobre o disque 180 que é a Central de 

Atendimento à Mulher, de janeiro a julho de 2018. O Ligue 180 registrou 27 

feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de 

homicídios.  

No mesmo período, os relatos de violência chegaram a 79.661, sendo os 

maiores números referentes à violência física (37.396) e violência psicológica 

(26.527). Entre os relatos de violência, 63.116 foram classificados como violência 

doméstica. Os dados abrangem cárcere privado, esporte sem assédio, homicídio, 

tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas, tráfico interno de pessoas e a 

violência física, moral, obstétrica, patrimonial, psicológica e sexual.   

Neste contexto, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, destaca 

que o Estado brasileiro, por meio de sua legislação nacional e os tratados 

internacionais ratificados, está comprometido com a temática dos direitos humanos e 

seu fortalecimento. Ele afirma: “Nosso objetivo é possibilitar que todas as mulheres 

tenham acesso a serviços públicos de qualidade, com preservação da dignidade e 

garantia de direitos, de forma a reduzir os índices de violência contra as mulheres”. 

 De acordo com Bandeira e Melo (2010) Costa (2007), durante muito tempo as 

mulheres não eram incorporadas aos discursos sociais e jurídicos por terem acesso 

aos direitos como sujeitos e cidadãs. A história das reivindicações feministas mostra 

as lutas diversas e necessárias para as garantias de direitos políticos, civis e sociais. 

Hoje é possível dizer que as mulheres são sujeitos de direitos e que a violação 

destes, configura-se como violência. 
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 O Governo Federal observando de modo contextualizado político e histórico e 

culturalmente, permite dizer que a violência contra as mulheres deixe de ser vista de 

modo individualizado, naturalizado e segmentado. Ela passa a ser tratada como um 

problema social multifacetado, complexo que se configura como uma questão de 

saúde pública como respeito e garantia aos direitos humanos.  

 A Secretaria de Políticas para as mulheres, da presidência da República 

(SPM-PR), lançou a campanha “Violência contra as mulheres eu ligo”. A campanha 

incentiva pessoas que presenciarem atos de violência ou qualquer tipo de agressão 

a fazerem denúncias por meio de um canal de atendimento. O disque 180. 

 Com esse disque denúncia ficou muito mais fácil e rápido porque o 

denunciante é anônimo e faz com que a sociedade participe desta expressão social, 

como resultado de diminuição da violência e aumento das denuncias.  

Não é mais possível no Brasil, que nós não tenhamos o 
compromisso com a eliminação da violência contra as mulheres e 
crianças [...] Peço que a sociedade abrace a luta contra a violência 
contra as mulheres e denuncie, disse a ministra da época Eleonora 
Menicucci. (2005). 

 
  

O levantamento do serviço, prestado pela SPM-PR, aponta que em 2013 

subiu de 50% para 70% o percentual de municípios de origem das chamadas. 

Cresceu também – em 20% – a porcentagem de mulheres que denunciou a 

violência logo no primeiro episódio e no ano de 2014, os dados mostram que o 

atendimento especializado há mulher cresceu em mais de 300%.  

A secretaria destaca que denúncias de agressões devem ser feitas, pois o 

Serviço Social é uma ajuda inestimável na diminuição da violência contra a mulher, 

tendo o conhecimento da lei, das diversas formas de violência e assim auxiliar e 

orientar as vítimas que sempre há uma solução e para onde recorrer com todo o 

processo, não permitindo que isto prossiga em suas vidas. 

O Ligue 180 é uma política pública que está disponível no Brasil e em mais 16 

países – também pode ser acionada na Argentina, Bélgica, Espanha, EUA, França, 

Guiana Francesa e Inglesa, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, 

Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela. Toda e qualquer violência contra a 

mulher pode ser registrada pelo número 180 ou pelo e-mail ligue180@spm.gov.br. 

“O Ligue 180 se consolida como uma ferramenta acessível a todas as 

mulheres e sociedade em geral. Inteiramente gratuito, é um recurso que pode salvar 
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vidas e possibilitar o fim de um ciclo de violências”, ressalta a secretária nacional de 

Políticas para Mulheres, Andreza Colatto. 

Segundo a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e Comissão 

Parlamentar Mista de Combate à Violência Contra a Mulher, uma grande conquista 

em favor das mulheres em situação de violência foi a Casa da Mulher Brasileira, que 

faz parte do Programa Mulher, Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A Casa concentra 

atendimento humanizado e oferece acolhimento e triagem; delegacia; apoio 

psicossocial; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção da 

autonomia econômica; biblioteca; alojamento de passagem e central de transportes. 

 

4 LEI MARIA DA PENHA 

A Lei Maria da Penha, sancionada em sete de agosto de 2006, com o n. º 

11.340, visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Maria da Penha é o 

nome dado à lei, pois foi esta mulher que lutou para que seu companheiro fosse 

penalizado pelas agressões que fez com a mesma ficasse paraplégica sendo vítima 

de duas tentativas de assassinato. Tornou-se símbolo da luta brasileira em favor das 

mulheres que sofrem agressão dos maridos e que tivessem seus direitos garantidos 

em lei visando diminuição da violência doméstica e familiar. 

A lei tanto para pessoas que se identificam com o sexo feminino seja para 

transexuais, os heterossexuais e homossexuais. Basta a vitima estar em situação 

vulnerável em relação ao agressor que não precisa ser o marido ou companheiro 

podendo ser alguém de seu convívio diário. Inclui a violência psicológica como 

ofensas, calúnia, destruição de documentos ou objetos.  

Nesse cenário, Cavalcanti (2010) traz a definição de violência contra a mulher 

como sendo conduta ou ação que possa causar dor, sofrimento ou morte. Pode 

também ser através de um ato sexual ou psicológico sendo no tanto nos âmbitos 

privados ou públicos. 

O autor ainda completa que: 

 [...] uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra 
pessoa a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é 
tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de 
manifestar sua vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou 
até mesmo ser espancada, lesionada ou morta. É um meio de coagir, 
de submeter outrem ao seu domínio, é uma forma de violação dos 
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direitos essenciais do ser humano. (CAVALCANTI, 2010, p. 
11). 

  

Uma das formas de violência contra a mulher é a violência familiar e 

doméstica. Isso não quer dizer que ela aconteça somente dentro do lar para 

significar uma violência, mas também pode ocorrer em outro espaço em que o 

agressor e a vítima tenham uma relação de afeto e convívio familiar. 

Guimarães e Pedroza (2015) menciona que a violência moral e física é 

suscintamente definida na lei. No art. 7º,I, trata a física como condutas que ofendam 

a saúde corporal e a integridade. No art. 7º V, trata a primeira como atos de injúria, 

calúnia ou difamação. A definição de violência sexual é quando vai além de 

condutas que constranjam, por meio de força ou ameaça para que a mulher participe 

de relações não desejadas. Comtempla também quando há anulação ou limitação 

do de seus direitos sexuais reprodutivos com métodos contraceptivos ou aborto. No 

art. 7º II, menciona a violência psicológica que traz impactos à autoestima da mulher, 

à sua saúde mental e emocional por condutas sobre ela de controle, 

constrangimento, ameaça, humilhação e constrangimento. 

Nesse contexto de diferenças e igualdades, deve-se considerar que, diante de 

uma agressão ao bem jurídico tutelado, a vida, surge o dever de punir do Estado, 

independentemente da opção sexual do agressor ou da vítima. Dessa forma, a Lei 

Maria da Penha tem como objetivo a proteção à integridade física, psíquica, moral, 

patrimonial e sexual do sexo biológico mulher, independente de sua orientação 

sexual, bem como do gênero feminino. 

A previsão de medidas protetivas de urgência na Lei 11.340, de sete de 

agosto de 2006, é apontada como um dos maiores avanços no combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. De modo geral, a doutrina, mesmo 

sem se deter especificamente no tema da natureza jurídica, trata a protetiva como 

medida cautelar, atribuindo a algumas delas caráter cível e a outro caráter penal. 

As explanações de Dias (2012) são representações desse pensamento que 

assola a maioria majoritariamente:  

Encaminhado pela autoridade policial pedido de concessão de 
medida protetiva de urgência – quer de natureza criminal, quer de 
caráter cível ou familiar – o expediente é autuado como medida 
protetiva de urgência, ou expressão similar que permita identificar a 
sua origem. (...) Não se está diante de processo crime e o Código de 
Processo Civil tem aplicação subsidiária (art. 13). Ainda que o pedido 
tenha sido formulado perante a autoridade policial, devem ser 

https://jus.com.br/tudo/processo
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minimamente atendidos os pressupostos das medidas cautelares do 
processo civil, ou seja, podem ser deferidas ‘inaudita altera pars’ ou 
após audiência de justificação e não prescindem da prova do ‘fumus 
boni juris’ e ‘periculum in mora’ 

 

Ainda de acordo com o autor, as medidas protetivas têm claramente duas 

finalidades, prevenir ou descontinuar a prática de violência doméstica contra a 

mulher e definir consequências imediatas da prática do ato ilícito. A maior parte das 

medidas protetivas ilustradas na lei de violência doméstica têm natureza civil, como 

por exemplo, o direito de visita aos filhos em comum, a prestação de alimentos, a 

separação de corpos, a proteção dos bens da ofendida, a suspensão de eventuais 

procurações concedidas pela ofendida e a prestação de caução provisória para o 

ressarcimento de danos causados em virtude da prática da violência contra a 

mulher. 

 Outra medida de caráter civil é a possibilidade de fixação de alimentos 

provisionais, que, devido as suas características próprias, inclusive dispostas em lei 

especial, exige do aplicador do direito, mais cautela. Apesar de amplamente aceita a 

aplicação dos Códigos Civil e de Processo Civil no que tange à regulação das 

medidas protetivas de urgência, faz-se imprescindível delimitar a natureza jurídica 

das medidas civis para se definir com mais precisão os requisitos exigidos em cada 

modalidade e sua eventual independência processual.   

Em 12 de fevereiro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o 

entendimento que as medidas protetivas de urgência são autônomas, possuem 

natureza cível e pontuou sobre o direito processual civil a violência doméstica contra 

a mulher. (STJ Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 

11/02/2014, T4 – QUARTA TURMA): 

MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 
MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA 
JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 
PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas 
protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos 
específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de 
forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 
violência doméstica contra a mulher, independentemente da 
existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação 
principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas 
de urgência pleiteada terão natureza de cautelar cível satisfativa, 
não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou 
criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 
eficácia prática da tutela principal. O fim das medidas protetivas é 
proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência 
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e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, 
preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas 
pessoas. 
 

Vincular a existência das medidas protetivas a um procedimento 

principal inquérito policial, processo civil ou penal é entendê-la como 

medida cautelar preparatória ou incidental (civil ou penal) e essa 

interpretação não ampara a vítima. 

De outra maneira, tratando de uma infração civil ou penal que se configure 

como violência doméstica, a busca de proteção por meio das medidas protetivas tem 

caráter satisfativo, pois o objetivo é proteger a mulher, parentes e testemunhas, bem 

como seu patrimônio particular ou comum no momento na situação de emergência, 

não impedindo que a situação do litigio inerente ao divórcio, como guarda dos filhos, 

seja buscada em procedimento de cognição plena nas varas da família e cíveis para 

encerramento da discussão sobre o assunto, sem prejuízo das outras medidas, 

como aproximação ou comunicação, proibição de contato com a ofendida e outras 

que por acaso sejam necessárias. 

De acordo com a Secretaria da Mulher do Município de Maringá ( SeMulher), 

no ano de 2005, a prefeitura do município de Maringá, por entender a necessidade 

de oferecer às mulheres vítimas de violência passou a oferecer um espaço de 

garantia de direitos, garantido pela lei 555/05, criou-se a Secretaria Municipal da 

Mulher. Ao longo dos últimos anos tem sido uma importante ferramenta para a 

viabilização do programa Municipal de apoio à mulher vítima de violência, bem 

como, da efetivação das políticas públicas, geração de trabalho e renda e 

valorização do gênero e da família. 

 Uma das mais importantes ações da secretaria foi a implantação da Casa 

Abrigo Edna Rodrigues de Souza, em maio de 2006, visando cumprir a 

recomendação da secretaria Nacional de políticas para mulheres, que além de 

oferecer às mulheres vítimas de violência, com risco iminente de morte e a de seus 

filhos menores, acomodações seguras e dignas, oferece ainda, suporte psicológico, 

social e orientação jurídica, por meio de uma equipe multidisciplinar. Também foram 

implantados ainda centros de qualificação para o mercado e geração de renda. São 

cursos técnicos, artesanato e costura industrial.  

A Casa acolhe mulheres e os filhos que foram vítimas de violência doméstica 

e se encontram em situação de risco de morte. A estrutura tem capacidade para 
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abrigar 10 mulheres com os filhos, que durante o tempo de permanência na Casa 

receberão acompanhamento educacional para não perderem o conteúdo escolar. A 

mulher abrigada pode ficar no alojamento por até seis meses se necessário, 

recebendo acompanhamento psicológico, orientação jurídica e assistencial. 

Para o empoderamento da mulher e sua qualificação para o mercado de 

trabalho foram implantados os Centros de Qualificação e Geração de Renda de 

Iguatemi e Conjunto São Silvestre. Foi firmado com o CSU um convênio para cessão 

de máquinas. Quando esta demanda foi atendida os Centros de Qualificação e 

Geração de Renda foram transferidos para o Parque Hortência II e para Jardim 

Copacabana com curso de artesanato e cursos técnicos de costura industrial em 

parceria com o Senai. 

 Segundo o Protocolo de Proteção à Mulher, a criança e o Adolescente, 

Vítimas de Violência Sexual Doméstica e Intrafamiliar, do município de Maringá 

(2008), as unidades básicas de saúde caracterizam-se como uma das portas de 

entrada preferencial, nos casos de violência, assegurando o atendimento e sua 

continuidade, bem como o acesso aos demais pontos de atenção, quando 

necessário. Os profissionais da atenção básica são muito importantes na captação 

dos casos de violência e no acompanhamento às vítimas e suas famílias. 

Além da Casa Abrigo o munícipio oferece uma Unidade da Rede de Proteção 

Social Especial da SASC. Programa de proteção, de caráter provisório, com prazo 

previsto para até 45 dias, destinado às crianças e adolescentes de 0 (zero) à 18 

(dezoito) anos de idade incompletos, que se encontrem em risco social, em razão de 

abandono material e moral, vitimadas pela violência intrafamiliar, em situação de rua 

e/ou trânsito. O abrigamento é medida excepcional e provisória, não importando 

privação de liberdade.  

Também o Centro de Referência e Atendimento à Mulher 5ª Vara - Juizado 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara da Criança, Adolescente e 

Idoso de Maringá (CRAMMM), promove atendimento especializado e continuado às 

mulheres em situação de violência, orientando-as sobre diferentes serviços 

disponíveis para a prevenção, apoio e assistência, garantindo privacidade e 

individualidade, até que possam tornar-se independentes dos serviços prestados. 

Prestam atendimento e acompanhamento psicológico, social, jurídico, orientação e 

informação. 

A equipe do CRAMMM orienta e fornece todo o acompanhamento necessário 
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visando o fortalecimento e o preparo para romper com o ciclo de violência. Em casos 

mais graves, a vítima é encaminhada à Delegacia da Mulher para que seja feito o 

Boletim de Ocorrência (B.O) e em seguida para a Vara Especializada da Mulher (5ª 

Vara) para que as medidas protetivas sejam deferidas em caráter de urgência. O 

Centro de Referência também é responsável pelo encaminhamento da mulher e 

filhos (as) menores em situações onde há risco iminente de morte para Casa Abrigo, 

onde ficam protegidos até que as medidas protetivas sejam deferidas. A Casa 

Abrigo conta com uma equipe composta por coordenadora, educadora de base e a 

guarda municipal 24 horas. 

 Ainda de acordo com o Protocolo, o creas/centro de referência especializado 

da assistência social, tem como foco de trabalho do CREAS é a execução do PAEFI 

(Serviço de Proteção e Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos). É um 

serviço de apoio, acompanhamento e orientação a famílias com um ou mais 

membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende: 

atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a 
preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 
sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias 
diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social. (PROTOCOLO p. 
21) 
 

O trabalho essencial ao serviço contempla ainda: escuta, estudo social, 

diagnóstico socioeconômico, monitoramento e avaliação do serviço, 

encaminhamentos e orientação para a rede de serviços locais, construção de um 

plano individual e/ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, atendimento 

psicossocial, referência e contra referência, informação, comunicação e defesa de 

direitos, apoio à família na sua função protetiva, acesso à documentação pessoal, 

mobilização, identificação da família extensa ou ampliada, articulação da rede de 

serviços socioassistenciais, articulação com os serviços de outras políticas públicas 

setoriais, interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos, mobilização para o exercício da cidadania, trabalho interdisciplinar, 

elaboração de relatórios e/ou prontuários, estímulo ao convívio familiar, grupal e 

social, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio. 

Como análise de caso de violência sofrida contra mulher aconteceu na última 

copa do mundo na qual torcedores brasileiros cercam uma mulher russa e começam 

a gritar frases de baixo calão. O grupo se aproveita da diferença de idiomas e a 
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constrange pedindo que ela repita frases sobre suas partes íntimas. 

Alyona Popova, jurista russa, produziu uma petição para denunciar o grupo 

formalmente por atos machistas, violência e humilhação pública à honra e à 

dignidade de outra pessoa. Alyona também criou um baixo assinado para pressionar 

as autoridades a tomarem decisão sobe o caso. 

 De acordo com a Agência Brasil, identificados os homens que assediaram a 

russa sofreram punições. A polícia de Santa Catarina abriu inquérito contra o 

tenente identificado no vídeo. A seccional de Pernambuco da Ordem dos Advogados 

também divulgou nota repudiando os episódios e fazendo referência a outro torcedor 

identificado, advogado residente no estado. 

5 CONCLUSÃO 

 Após estudos realizados sobre o tema constatamos que cada ambiente de 

violência ou ato é diferente um do outro. Dentro de uma casa a mulher não vive 

somente a situação de agressão como também de humilhação de depender 

financeiramente do agressor que é uma pessoa íntima como, por exemplo, o marido 

ou companheiro e com isto não reage para que a situação seja modificada.  

 Dentre as formas de violência sofrida pela mulher, a violência psicológica é a 

mais difícil de ser visualizada e infelizmente trata-se de um problema cultural 

decorrente do machismo, do sexismo e da discriminação contra o sexo feminino tão 

presente na sociedade. Atualmente as mulheres que vivem nesta condição de 

intimidação pelo homem têm mais e melhores maneiras de serem projetivas caso 

recorrerem desta proteção do que há algum tempo atrás em que as leis não eram 

específicas para barrar ou inibir a violência contra mulher.  

 Para que a transformação aconteça serão necessárias mudanças nas 

relações políticas, econômicas, sociais, de poder e principalmente culturais que irão 

criar aos poucos as condições para a busca de igualdade de gêneros e a diminuição 

dos índices de violência contra as mulheres.  

 Apesar de ter seus direitos garantidos por lei a realidade de acabar com o 

sofrimento ainda não acontece com uma grande parcela de mulheres, pois pelos 

números de ocorrências que são feitas diariamente, nota-se o quanto esta questão 

necessita de melhoras e que ainda há muito que ser feito. Os projetos, leis, 

organizações e punições estão cada vez mais rígidas, mas falta acesso, segurança, 

informação e coragem das mulheres em denunciar seus parceiros. 
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