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RESUMO 

 
O escopo da presente dissertação foi o de investigar no que consiste a violência 
psicológica contra a mulher, de que forma ocorreu sua naturalização social, suas 
características, formas de praticá-la, consequências para a saúde da vítima, direitos 
violados pelo abuso psicológico e tratamento recebido no ordenamento jurídico. Na 
consecução dos objetivos destacados, partiu-se de uma base teórica de pesquisa 
interdisciplinar, buscando na Ciência Jurídica, na Filosofia, na História, na Sociologia, 
bem como, na Psicologia os instrumentos necessários para compreender o fenômeno 
de forma pormenorizada. Por meio da técnica de revisão bibliográfica, empregaram- 
se os métodos hipotético-dedutivo e histórico-lógico. Como consectário das 
investigações e à luz da metodologia aplicada, realizou-se o exame da gênese da 
violência contra a mulher, concluindo pela existência de uma violência simbólica e 
historicamente construída, que relegou à mulher um papel de inferioridade em relação 
aos homens. Apoiado no marco teórico que estabeleceu a dominação masculina, 
passou-se, então, a busca de uma definição de violência psicológica contra a mulher, 
restando claro que para muito além de uma precisão técnica, sua definição é 
associada às formas em que a violência é praticada, bem como às sequelas da vítima, 
face a sua invisibilidade física. A busca pelas violações resultantes da violência 
psicológica resultou no ataque à integridade psíquica e à autodeterminação das 
mulheres e, consequentemente, aos direitos da personalidade consagrados no 
Código Civil pátrio. Em conclusão, se entende como alternativa válida ao combate da 
violência psicológica contra as mulheres, além do emprego dos instrumentos 
consagrados na Lei nº 11.340/2006 – conhecida como Lei Maria da Penha – a 
utilização do Direito Civil, em face da violação dos direitos da personalidade da 
mulher. 

 
Palavras-chave: Autodeterminação. Direitos da Personalidade. Integridade Psíquica. 
Lei Maria da Penha. Violência Psicológica. 



 

 
 

ABSTRACT 

 
The scope of the present dissertation investigates on what psychological violence 
against women consists, how have it become socially naturalized, it’s characteristics, 
forms of practice, it’s consequences for the victim’s health, rights violated by 
psychological abuse and it’s treatment by the law system. The attainment of the 
objectives were made through a theorical basis consisted of interdisciplinary 
researches on law, philosophy, history, sociology, as well as psychology, in order to 
comprehend the phenomena in a keen manner. Through the technique of bibliography 
review, the hypothetical-deductive and historical-logical methods were applied. 
Throughout the investigations and applying the indicated methodology, exams about 
the origins of gender violence were applied, concluding on the existence of a 
symbolical and historically constructed violence which relegated womanhood as being 
inferior to manhood in social status. Sustained by the theorical basis, that established 
male dominance as status quo, a definition of what psychological violence against 
women, resting clear that, beyond a technical precision, its definition is associated to 
the manners in which such violence is perpetrated, as well as the consequences 
inflicted upon the victim, given its physical invisibility. The search for the rights 
violations caused by psychological violence resulted in attack to psychic integrity and 
women’s self-determination and, consequently, to personality rights consecrated in 
Brazilian Civil Law. In conclusion, a valid alternative for combating psychological 
violence against women beyond the usage of the instruments consecrated by Law nº 
11.340/2006 – known as Maria da Penha – the use of Civil Code as well, given the 
violation of women’s personality rights. 

 
Keywords: Self-Determination. Personality Rights. Psychic Integrity. Maria da Penha 
Law. Psychological Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Desde os anos 1970, o movimento feminista brasileiro trava uma intensa luta 

na busca pelo reconhecimento dos direitos das mulheres. Nesse percurso, ganhou 

especial relevo a pauta relacionada à violência contra as mulheres. No Brasil, o 

processo de redemocratização do país permitiu que alguns desses direitos fossem 

consolidados, ainda que em normas programáticas. Dentre estes, destaca-se a 

responsabilidade estatal para a criação de institutos que visem reprimir a violência nas 

relações familiares. 

Passada esta primeira etapa, viu-se que o mero reconhecimento da violência e 

da responsabilidade do Estado em coibi-la era insuficiente para garantir segurança à 

mulher, ainda mais em se tratando de um país recém-egresso de um período ditatorial 

e marcado por um extremo conservadorismo e patriarcado. A violência contra as 

mulheres persistia. Apenas no ano de 2006 é que o país promulgou lei específica de 

combate à violência contra a mulher, não sem antes ter sido punido pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e, mais uma vez, sob grande pressão das 

organizações feministas. 

Apesar dos inegáveis avanços trazidos pela Lei nº 11.340/2006, a denominada 

“Lei Maria da Penha”, a violência contra a mulher no país é endêmica, aumentando a 

cada ano o número de mulheres que sofrem violência e o número de feminicídios. 

Dentre as formas de violência comumente tratadas academicamente e que ocasionam 

comoção na imprensa e na sociedade em geral, estão a violência física e sexual 

contra a mulher. 

Ocorre que a porta de entrada para essas formas de violência é outra, muito 

menos conhecida, pouco estudada e precariamente pesquisada: a violência 

psicológica. A chamada violência invisível, em razão da ausência de marcas 

aparentes no corpo das vítimas, mas que deixa em suas mentes indeléveis feridas 

que as levam, por vezes, inclusive, ao suicídio. 

A violência de gênero é cíclica e possui fases bem definidas, onde há uma 

constante revitimização da mulher. Na maioria dos casos, a origem desse ciclo ocorre 

por meio da violência psicológica. Além disso, é a forma de violência contra as 

mulheres mais comum, entretanto, a menos notificada e, consequentemente, 

judicializada. Foram esses os fatores que despertaram o interesse em examiná-la de 

forma pormenorizada. 
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À vista disso, investigar a natureza da violência psicológica contra a mulher, 

demonstrar a forma como comumente ocorre, suas características, as consequências 

para a saúde da mulher e as razões pelas quais não há um combate efetivo à sua 

propagação é de extrema relevância social. Quanto à pertinência acadêmica, a 

pesquisa também é oportuna, já que comumente a violência psicológica não é 

abordada isoladamente, mas sempre como apêndice das violências física e sexual. 

Dessa feita, o isolamento da temática mostra-se significativo para a construção do 

conhecimento em torno da violência de gênero sob outra perspectiva: a de uma 

violência que não é escancarada, mas igualmente letal. 

Para tanto, o objetivo geral do presente trabalho foi o de investigar em que 

consiste a violência psicológica contra a mulher, de que forma ela se naturalizou em 

sociedade, suas consequências para a vítima e os direitos violados por essa forma de 

abuso. Os objetivos específicos foram o de compreender as origens históricas da 

violência, particularmente da violência psicológica contra a mulher; estabelecer uma 

definição da violência psicológica a partir das formas de praticá-la e das 

consequências para a saúde da mulher; analisar os direitos da personalidade 

diretamente infringidos pela violência psicológica contra a mulher; e, finalmente, 

apresentar sua previsão dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em especial na Lei 

nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. 

Na busca de uma explicação acerca da gênese da violência psicológica contra 

a mulher, partiu-se da construção de pensamento desenvolvida pelo sociólogo francês 

Pierre Bordieu (2011), que serve como marco teórico e, também, como instrumento 

limitador ao objeto de investigação. Por meio de Bordieu (2012), descortinam-se os 

fundamentos sobre os quais se apoiou o sistema patriarcal de onde provém a violência 

psicológica contra a mulher, bem como o processo que levou à consolidação da ideia 

da mulher como um ser inferior e, consequentemente, a sua objetificação. Nesse 

momento da investigação, as análises partem de uma leitura sociológica, necessária, 

entretanto, para compreender que a violência psicológica contra a mulher vai muito 

além de estabelecer definições e de judicializar comportamentos. A 

interdisciplinaridade, portanto, se impõe sob pena da análise partir de falsos 

paradigmas. Desta forma, buscou-se referenciais teóricos no âmbito da Sociologia, da 

Filosofia Jurídica, da Psicologia e, até mesmo, da Medicina. 

A partir de uma base teórica de pesquisa interdisciplinar, adotou-se uma 

abordagem metodológica qualitativa, com o escopo de oferecer uma descrição acerca 



14 
 

 
 

 

da violência psicológica contra a mulher de forma geral e, particularmente, no Brasil, 

abordando, ainda que de forma periférica, as razões de sua minimização social e 

institucional. Vários desses aspectos foram investigados dedutivamente mediante o 

cruzamento de informações e de pesquisas realizadas por diversas organizações e 

instituições, tais como: a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), Instituto Patrícia Galvão, Senado Federal, entre outros. 

Além do emprego do método hipotético-dedutivo, empregou-se o método 

histórico-lógico, diante da necessidade de ampliar o conhecimento adquirido nas 

investigações. Com isso, foi possível traçar um entendimento acerca da violência 

psicológica contra a mulher não apenas sob um aspecto, mas levando em 

consideração as diferentes abordagens científicas da temática, tanto no âmbito 

sociológico quanto jurídico, médico e histórico. Sim, porque a dominação masculina é 

fruto de um processo eminentemente histórico, ou seja, não é fruto da natureza, foi 

construído socialmente. Logo, é necessário um processo de desconstrução, que retire 

da mulher a pecha da subordinação. 

A técnica metodológica foi aplicada na pesquisa da qual, além de introdução e 

conclusão, resultou na seguinte divisão: segundo capítulo, respeitante ao exame da 

violência e da violência psicológica contra a mulher; terceiro capitulo, alusivo aos 

direitos da personalidade violados pela violência psicológica; e o quarto capítulo, 

concernente à previsão da violência psicológica no ordenamento jurídico brasileiro. 

O segundo capítulo teve por intuito compreender como a violência foi tratada 

no decorrer da história humana, passando então, especificadamente, para a violência 

psicológica contra a mulher. Na busca por uma origem dessa forma de violência 

recorreu-se, como alhures apontado, à análise concebida por Pierre Bordieu (2012) 

com relação à estrutura social, que permitiu a dominação masculina e a violência 

psicológica contra a mulher. Na pesquisa de conceituação, verificou-se que sua 

natureza está associada ao modo como é praticada e às consequências para a saúde 

das vítimas, dando-lhe amplitude sem restringi-la a uma definição infinitamente aberta. 

Já o terceiro capítulo explora a infração aos direitos da personalidade decorrentes 

da violência psicológica contra a mulher. Sendo assim, trata-se dos direitos da 

personalidade dentro de uma ótica civil constitucionalista e, em especial, 

do direito à igualdade psíquica e da autorrealização. 

Finalmente, o quarto e derradeiro capítulo alude ao tratamento dado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro à violência psicológica contra a mulher, revelando os 
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principais aspectos da Lei Maria da Penha, as dificuldades dos elementos de prova 

quanto a esta particular forma de violência, os projetos de lei que pretendem aumentar 

a criminalização e os desafios à sua prevenção, diminuição e combate. 

No desenvolvimento da pesquisa utilizou-se a técnica de revisão bibliográfica, 

por meio de artigos científicos e livros da área jurídica, da Psicologia e da Sociologia, 

de matérias jornalísticas, homepages com dados pertinentes ao tema e, sopesando a 

necessidade de limitação temporal, restringiu-se aos dados referentes à violência 

contra a mulher aos últimos cinco anos. 
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2 DA VIOLÊNCIA À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER 

 
O surgimento da violência é concomitante ao da humanidade, sendo 

normalmente aliada a um conceito de força, dominação e poder. (CHAUÍ, 2017; 

ODÁLIA, 2012; HAN, 2011). Apesar de perene, ela assume ao longo da história novas 

formas de manifestação e o que até alguns tempos era tido como comportamento 

corriqueiro, hodiernamente traduz-se em violência. Consequentemente, os conceitos 

de violência, ainda que partam de uma raiz comum, precisam ser particularizados para 

serem compreendidos. 

Dentro deste panorama, o presente capítulo tem como escopo trazer o 

significado da violência psicológica contra a mulher, apresentando suas 

características, natureza e alcance, para, enfim, individualizá-la. Para atender tal 

desiderato, há conceitos e concepções que devem ser expostos e enfrentados, sob 

pena de partir-se de premissas falhas e falsas. 

Destarte, há que se posicionar o conceito de violência na modernidade, 

passando para a acepção de gênero e, finalmente, da violência contra as mulheres, 

dentre as quais, a violência psicológica propriamente dita. Não se trata, portanto, de 

mero excurso, mas de expor um desenvolvimento acerca das diferentes formas de 

manifestação da violência ao longo da história e das concepções que distinguem a 

violência psicológica contra a mulher. 

 
 

2.1 PROCESSO HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA 

 
 

Nas culturas arcaicas, a manifestação da violência era impessoal e arbitrária, 

pois vigente um sistema de vingança, sendo pura contra violência, necessária para 

determinar quem era o mais forte dentro de um grupo ou entre vários grupos. 

(ODÁLIA, 2011). São características da violência nesse período a onipresença, a 

visibilidade e a habitualidade, o que lhe conferia um caráter de componente essencial 

da comunicação social na sociedade. 

O que permanece durante a Antiguidade – na Grécia Antiga e Roma Antiga – 

onde a violência era tida como um modo natural de resolução de conflitos e de 

imposição da vontade de um sujeito sobre outro. Tinha-se, assim, uma violência física 
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exteriorizada e naturalizada, onde a força bruta era tida como sinal de poder. Este 

sistema de vingança ou sociedade de sangue1 é substituído no fim da sociedade pré- 

moderna por um sistema de prevenção. A violência continua existindo, mas sua 

exteriorização passa a ocorrer de forma contida e restrita a certos espaços sociais, 

esta retira-se do cenário político e perde legitimidade como forma de resolução de 

conflitos. (HAN, 2016). 

Na Idade Moderna, o processo de recolhimento e de interiorização da violência 

se intensifica sobremaneira, ela se desloca do visível para o invisível, do direto para 

o discreto, do físico para o psíquico, do exterior para o interior. O modo de agir da 

violência não acontece mais pela confrontação, e sim pela contaminação, ou seja, a 

atuação da violência passa de física à psíquica mediante processos de dominação 

que não utilizam força, mas sim naturalização. 

O sujeito internaliza essa dominação externa como parte de seu próprio ser. E, 

este processo faz com que a dominação seja perpetrada com muito menos esforço 

em relação à violência física direta. Na modernidade, a internalização física é um dos 

deslocamentos topológicos fundamentais da violência. (HAN, 2016)2. 

Etimologicamente, a palavra violência vem do latim violentia, substantivo 

feminino que designa a qualidade de violentus, onde vis significa força e olentus 

expressa abundância. (MOREIRA, 2012). Enquanto fato humano e social, tem sua 

origem e conceito discutidos e estudados pelas mais diversas áreas do conhecimento, 

assumindo vários significados. Em uso corrente, a violência é sempre associada à 

ideia de poder de um lado e submissão de outro, sendo esse sentido assimilado por 

muitos estudiosos, conforme Michaud: 

 
[...] para onde quer que nos voltemos, encontramos, portanto, no 

âmago da noção de violência a ideia de uma força, de uma potência 

natural cujo exercício contra alguma coisa ou contra alguém torna o 

caráter violento (1989, p. 10). 

 
 
 

 
1 O filósofo sul-coreano Byung-chul Han (2016) utiliza a expressão sociedade de sangue para designar 

a violência na antiguidade e demonstrar que a simbologia do Estado, sua forma de atuação perante a 

sociedade, perpassava pela violência. Seja na Grécia Antiga, com sua mitologia sangrenta, seja em 

Roma, com espetáculos de gladiadores ou na Idade Média com as execuções. Han (2016) ressalta, 

ainda, o aspecto religioso como elemento institucional que concede base para a violência, como por 

exemplo, os sacrifícios para agradar aos Deuses nas religiões pagãs e as mortes no período 

inquisitorial da Igreja Católica. 
2 No original: “En la modernidade, la interiorización física es uno de los desplazamientos topológicos 

fundamentales de la violência”. (HAN, 2016, p. 14). 
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Por sua vez, a filósofa Marilena Chauí (2017) define violência como a presença 

da ferocidade nas relações com o outro ou por ser um outro. Enquanto para Pilatti 

(2016), a violência não precisa de explicação, e isso não a fará menos violência, pois 

é o outro irredutível da razão, é a recusa sempre definitiva e inapelável à toda 

autoridade da razão, não sua arma ou o instrumento da sua astúcia, sendo, assim, 

incompreensível. 

Minayo (2006) trata a violência como um fenômeno biopsicossocial, mas cujo 

espaço de desenvolvimento é a vida em sociedade, podendo assumir formas 

peculiares em contextos sociais específicos: 

 
A maior parte das dificuldades para conceituar a violência vem do fato 

dela ser um fenômeno da ordem do vivido e cujas manifestações 

provocam ou são provocados por uma forte carga emocional de quem 

a comete, de quem a sofre e de quem a presencia. (MINAYO, 2006, 

p. 14). 

 
 

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) (KRUG et al., 2002), 

assumiu um papel de maior protagonismo em relação à violência – até então limitava- 

se a enunciar seus efeitos, a realizar análises e meras recomendações aos países – 

e divulgou o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, no qual emitiu um conceito 

próprio desta como sendo o: 

 
[...] 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). 

 
 

A violência dificilmente pode ser definida de forma única, haja vista que pode 

assumir diversos significados, alcances e sujeitos, onde ora se tem a violência como 

opressão – como a violência institucionalizada – ora como libertação – como a 

violência revolucionária3. Logo, é evidente a complexidade e natureza polissêmica que 

assume a violência, não sendo possível a enunciação de um conceito singular que 

 
 

3 A violência institucionalizada é aquela que se manifesta como se fosse de origem natural quando, na 

verdade não é. Um exemplo é a violência decorrente da desigualdade social, que sempre é 

apresentada como algo comum a todos os tempos, tratando-se, na realidade, de mecanismos de 

dominação sutis. Por outro lado, a violência revolucionária seria a violência utilizada pelos grupos 

oprimidos para a tomada do poder com o fim de instituir uma sociedade igual. (ODÁLIA, 2012). 
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abranja todas as suas formas. Conforme adverte Nilo Odália (2012, p. 82): não é 

“evidente por si mesma em todas as suas manifestações, algumas das quais tão sutis 

e tão bem manejadas que podem passar por condições normais e pessoais do ser 

humano”. 

Querer engessar a expressão em uma definição fixa e simples significaria 

reduzi-la e deixar de compreender as singularidades que caracterizam diferentes 

povos, as transformações e especificidades históricas. Há, portanto, possibilidade da 

existência de inúmeras formas de violência relacionadas às diversas situações e 

espécies de normas estabelecidas, devendo ser lida como um fenômeno histórico e 

cultural, cuja centralidade está na distinção entre esta e o poder. (BONAMIGO, 2008). 

Destarte, tem-se como corte epistemológico a violência contra as mulheres e a 

manifestação psicológica desta. Para tanto, compreender o espaço, a forma e o 

motivo pela qual ocorre essa violência é o passo inicial para entender a violência 

psicológica contra as mulheres. 

Com a pequena digressão quanto à violência no decorrer da história humana, 

pretendeu-se deixar claro que independentemente da forma de violência, seja 

exteriorizada, interna, explícita ou sutil, sempre traz consigo a dualidade do poder e 

da dominação4 de um indivíduo em relação a outro. A violência contra as mulheres é 

a afirmação de poder e dominação do homem em relação a elas. 

Dessa feita, é intuitivo questionar como tem início esse processo de construção 

androcêntrica e quais as razões de sua perpetuação em um mundo majoritariamente 

democrático. São nas respostas destes pontos que se encontram não apenas as 

razões para a violência psicológica contra as mulheres, como também a forma pela 

qual esta se manifesta socialmente, bem como o seu alcance e consequências. 

 
2.2 DOMINAÇÃO MASCULINA: GÊNESE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
 

O filósofo francês Pierre Bordieu (2012) se debruça sobre o tema da dominação 

masculina na sociedade, observando que a sua manutenção somente é possível em 

razão da existência da violência simbólica, uma violência suave e insensível as suas 

 

 
4 Cabe apontar que tal pensamento não é uníssono. Hannah Arendt (2000) entende que o poder não 

se confunde com a violência, pelo contrário, a violência destruiria o poder à medida que o poder exigiria 

cooperação dos indivíduos, ao passo que a violência implicaria em exclusão. Para Arendt (2002) 

nenhuma forma de violência é legítima, somente sendo justificável a legítima defesa. 
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próprias vítimas, porque se impõe por vias puramente simbólicas, tidas como naturais 

e, assim, inquestionáveis. 

Partindo dessa premissa, Bordieu (2012) aponta que as razões para o 

mantimento de tal dominação derivam da construção de um processo histórico de 

naturalização do fenômeno, ou seja, as instituições e o espaço privado desenvolveram 

um discurso de submissão da mulher, que foi de tal forma internalizado que passou a 

ser tido como natural, tanto por homens quanto por mulheres: 

 
A divisão entre os sexos parece estar ‘na ordem das coisas’ como se 

diz por vezes falar para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 

inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado 

nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas sexuadas), 

em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 

percepção, de pensamento e de ação. (BORDIEU, 2012, p. 17). 

 
 

O caminho para que o  patriarcado5 se consolidasse como sistema 

institucionalizado de dominação masculina de forma universal não ocorreu em um 

evento isolado, sendo fruto de um processo que perdurou mais de 2.500 anos 

(LERNER)6. A consolidação do patriarcado e seu status de processo natural foi 

possível graças a um ambiente onde se promoveu a desconstrução da história das 

mulheres, aliado a um apoio institucional (primeiramente religioso e depois científico). 

A religião cristã, que retrata a criação da mulher a partir da costela de Adão, 

sempre foi interpretada como indicação da inferioridade da mulher e de sua submissão 

ao homem. Essa  inferioridade se consolida  quando se imputa à  Eva a 

responsabilidade pela origem do pecado e da morte no mundo, atribui-se tão somente 

ao homem a união com Deus por meio da aliança (a circuncisão). Com isso, a mulher 

 
 
 
 
 
 

5 O vocábulo ‘patriarcado’ assumiu diversos significados ao longo da história. Até o fim do século XIX, 

tem um sentido religioso e designa os patriarcas sobreviventes do Dilúvio bíblico. No final do século 

XIX, patriarcado passa a significar um estágio da evolução humana, relacionando-se com a 

organização global da sociedade, sendo tido como forma de organização ideal. Já no fim do século XX, 

o movimento feminista se apropria da expressão e patriarcado passa a ser entendido como sinônimo 

de dominação masculina e opressão feminina, ou seja, formação social em que os homens detêm o 

poder em detrimento das mulheres. (DELPHY, 2009). É com a definição trazida pelo movimento 

feminista que a expressão ‘patriarcado’ é empregada neste trabalho. 
6 O início do patriarcado, segundo Lerner (2019), ocorreu com a apropriação pelos homens, no Estado 

arcaico, da liberdade sexual e reprodutiva das mulheres. 
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aparece como mera coadjuvante na relação entre Deus e o homem, sendo-lhe retirada 

a possibilidade de representar o divino por si mesma7. (LERNER, 2019). 

Com o declínio do argumento religioso, em meados do século XIX, para 

justificar a dominação masculina, recorreu-se então a justificativas científicas que 

assegurassem a inferioridade da mulher. É então na assimetria biológica entre os 

corpos feminino e masculino que residiria a comprovação de que a dicotomia entre 

homens e mulheres decorreria da própria natureza. (BORDIEU, 2012). Todos os 

ramos da ciência voltaram-se então para comprovar que a menstruação, a gravidez e 

a menopausa eram condições anormais, vistas como verdadeiras doenças e que, 

portanto, incapacitavam as mulheres e as tornavam inadequadas para a educação e, 

consequentemente, para qualquer posição de mando. (LERNER, 2019). 

A Psicologia moderna também se amparou no determinismo biológico para 

justificar e reforçar o papel de inferioridade da mulher. Para Freud, a mulher era 

descrita a partir de uma perspectiva masculina, pois seria um ser incompleto cujas 

frustações residiriam na inveja do pênis, de modo que somente o homem seria o 

verdadeiro ser humano. (CHERRY, 2019). 

Todas essas construções religiosas, científicas e psicológicas sedimentaram 

na sociedade a ideia de que a mulher é inferior, e tal entendimento socialmente 

desenvolvido pelos homens naturalizou-se a tal ponto que as próprias mulheres 

cooperaram e permanecem cooperando para sua manutenção. Segundo Lerner 

(2019, p. 268) “há milênios as mulheres participam da própria subordinação por serem 

psicologicamente moldadas de modo a internalizar a ideia da própria inferioridade”. 

Bordieu (2012) reforça que o mecanismo para a manutenção dessa forma de 

poder masculino só é possível graças a todo o trabalho prévio de naturalização da 

inferioridade feminina, que é realizado de maneira invisível e insidiosa, mediante a 

insensível familiarização com um mundo físico simbolicamente estruturado e da 

experiência precoce e prolongada de interações permeadas pelas estruturas de 

denominação, ou seja, a colaboração das mulheres não é algo consciente, mas 

decorrente de uma construção social que faz com que enxerguem em si mesmas um 

papel de submissão. 

 
7 Lerner (2019, p. 247) atribui ao surgimento do monoteísmo hebraico a exclusão definitiva das 

mulheres da criação dos sistemas de símbolos: “os homens interpretam a palavra de Deus; os homens 

realizam o ritual, que fortalece, de modo simbólico, a comunhão humana com Deus. O acesso da 

mulher ao propósito da vontade de Deus e ao desdobramento da história só é possível através da 

mediação do homem. Assim, de acordo com a Bíblia, é o homem que vive e age na história”. 
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No mesmo viés, a filósofa francesa Manon Garcia sustenta que o 

comportamento automático das mulheres, em razão das normas sociais sexistas é a 

submissão, e não a liberdade, sendo que há um processo de renúncia ao combate e 

não à liberdade. (BASSETS, 2020)8. 

Como pontuado alhures, este processo histórico de eternização da dominação 

masculina só foi possível porque reproduzido em concurso pela família, pela Igreja, 

pela Escola e pelo Estado, competindo à família o protagonismo para a conservação 

do domínio masculino: “é na família que se impõe a experiência precoce da divisão 

sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e 

inscrita na linguagem”. (BORDIEU, 2012, p. 103). 

Na Igreja, a reprodução da inferioridade feminina decorre do próprio 

fundamento religioso, da exaltação das mulheres como culpadas pelos pecados do 

mundo e dos papéis de poder no clero, exercidos exclusivamente por homens. Por 

sua vez, a Escola, por meio da disseminação de um caráter científico para a 

subalternidade feminina, salvaguarda o patriarcado ao mesmo tempo que exclui a 

mulher de seus espaços de discussões e estudos. Por fim, o Estado, ao replicar 

institucionalmente a mesma estrutura do ambiente doméstico, firma o caráter público 

do patriarcado. (LERNER, 2019; BORDIEU, 2012). 

Com a afirmação inequívoca da inferioridade da mulher garantida interna e 

institucionalmente, à mulher foi atribuída uma imagem de pessoa por representação, 

onde seus pensamentos, desejos, vontades e ideias somente teriam validade e 

importância se legitimados por uma figura masculina. A partir dessa perspectiva, e 

sabendo – ainda que inconscientemente – da necessidade do homem para a sua 

própria afirmação, a figura feminina foi objetificada e chancelou sua própria 

dependência. 

Dentro de um projeto de feminilidade desenvolvido pelos homens, e com o 

escopo de manutenção da dominação, enunciaram-se comportamentos e 

características que o ser feminino deveria adotar e se conformar. A suposta 

vulnerabilidade física, a frivolidade, a aptidão para os trabalhos domésticos e a criação 

 
8 Menon Garcia, filósofa francesa que se debruçou sobre o estudo da submissão feminina, defende que 

a inclinação à liberdade é o que faz com que os seres humanos sejam seres humanos e a submissão 

feminina tem esse custo enorme, à medida que significa renunciar a algo precioso para a própria 

existência. Dessa feita, a submissão é algo que precisa ser conquistado, diferentemente do que 

preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando estatui que todos os homens nascem 

livres. O processo de submissão feminina é aceito e apreendido por homens e mulheres, passando 

este a comportamento padrão e não a liberdade. (BASSETS, 2020). 
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dos filhos, a sensibilidade exacerbada, a preocupação com a beleza do corpo e com 

as roupas são características ditadas como femininas em oposição à virilidade 

masculina. 

Ocorre que, na realidade, essa dicotomia entre o feminino e o masculino foi 

socialmente e historicamente construída pelos homens para submeter e manter as 

mulheres dentro de espaços em que não podem exercer qualquer forma de poder. 

Tanto é que as mulheres que saem dessa padronização, seja porque ocupam uma 

posição de poder seja porque não utilizam seus corpos como objeto de sedução ou 

não desejam a maternidade, etc., são colocadas como “pouco femininas” e 

automaticamente atacadas por homens e, sobretudo, por outras mulheres. (CHAUÍ, 

1985; BORDIEU, 2012; LERNER, 2019). 

Assim, ao longo da história, foram empregados diversos instrumentos para 

manter a dominação masculina. Um destes recursos é a violência. Há que se ter em 

mente que essa construção não é na maioria dos casos consciente. Daí se partir de 

um conceito de violência como fenômeno multicausal, suportado por estruturas de 

poder e de dominação, onde todos estão imersos e compõem a ordem social 

patriarcal. Esta, por sua vez, deriva, em essência, da condição de inferioridade com 

que as mulheres são tratadas nas famílias e na sociedade, tanto na vida pública 

quanto na privada. 

A dominação masculina é, portanto, um processo histórico, que se estabeleceu 

e se institucionalizou na civilização ocidental através de diversos mecanismos. A 

violência contra a mulher é um desses mecanismos utilizados para a manutenção da 

submissão feminina. A princípio, essa correlação parece clara e simplista, entretanto, 

não o é. A violência contra a mulher é extremamente complexa e tal complexidade 

deriva do caráter relacional na qual ocorre, bem como de todas as concepções 

invisíveis que ela traz consigo. Conforme alerta Heim (2016, p. 186): 

 
[...] la violencia contra las mujeres adquiere diversas dimensiones, se 

presenta em variadas formas y contextos, pero tiene sus origens o 

raíces em la desisgualdad estructural entre mujeres e hombres. Es um 

modo de dominación patriarcal presente en todo el mundo y que afecta 

a todas las mujeres. (HEIM, 2016, p.186)9. 

 

 
9 “[...] a violência contra as mulheres adquire diversas dimensões, se apresenta de diversas formas e 

contextos, mas tem suas origens ou raízes na desigualdade estrutural entre mulheres e homens. É um 

modo de dominação patriarcal presente em todo o mundo e que afeta todas as mulheres”. (HEIM, 2016, 

p. 186, tradução nossa). 
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Ademais, há uma diversidade terminológica que, por vezes, acaba por 

desnaturalizá-la. Visando reduzir e compreender o objeto a ser estudado, o próximo 

tópico tem como objetivo distinguir a violência contra as mulheres de outras formas 

de violência também associadas a elas, tais como: a violência de gênero, a violência 

doméstica e a violência intrafamiliar. 

 
2.3 TIPOLOGIA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL 

 
 

2.3.1 Marcos Teóricos 

 

A temática da violência contra as mulheres ingressou no campo acadêmico e 

social brasileiro como resultado dos estudos empreendidos pelo movimento 

feminista10 no final da década de 1970 e início dos anos 198011, provocado, segundo 

Teles (2017), por dois fatos ocorridos à época: a denúncia de espancamento pelo 

marido por uma mulher de classe média alta, casada com um professor universitário, 

branco, bastante considerado nos meios intelectuais; e pelo emblemático assassinato 

de Ângela Diniz, pelo seu companheiro Doca Street12. Nesse cenário, o escopo 

principal do movimento era levantar a pauta da violência contra as mulheres, 

cobrando, concomitantemente, ações estatais com o fim de preveni-la e combatê-la. 

Foi nesse momento que foram desenvolvidas as principais referências teóricas 

para “compreender e definir o fenômeno social da violência contra as mulheres e a 

posição das mulheres contra a violência”. (SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 148). 

Dessas construções, destacam-se três correntes teóricas: a primeira delas, 

 
 

10 Sobre a condição da mulher desde o Brasil colônia (1500-1822) até a contemporaneidade, bem como 

a história do feminismo brasileiro, vide TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo 

no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Editora Alameda, 2017. 
11 Nesse sentido, conforme afirma Grossi (1998) “será nos anos 1980 que se observará um grande 

desenvolvimento de pesquisas sobre as mulheres brasileiras”. Para Izumino e Santos (2005, p. 147) “a 

literatura sobre violência contra as mulheres tem suas origens no início dos anos 80, constituindo uma 

das principais áreas temáticas dos estudos feministas no Brasil”. Segundo Teles (2017, p. 135), “o 

movimento feminista brasileiro começou a colocar em destaque a questão da violência contra a mulher 

em 1980, mais precisamente no II Congresso da Mulher Paulista”. 
12 Matéria do Jornal Folha de São Paulo relatou o crime: “O então playboy Raul Fernando do Amaral 

Street, o Doca Street, mata a tiros em 30 de dezembro de 1976 a socialite Angela Diniz, a ‘Pantera de  

Minas’. Ninguém testemunha o crime. Apenas uma empregada de Angela escuta os tiros após uma 

discussão do casal, que estava junto havia dois meses. O motivo do crime teria sido o ciúme de Doca, 

que teria sido provocado pelo relacionamento que Angela manteria com a alemã Gabrielle Dyer. Angela 

também estaria querendo terminar a relação. Doca internou-se numa clínica psiquiátrica, mas acabou 

preso e julgado a uma pena de 15 anos em regime fechado”. (FELTRIN; GODOY, 1997). 
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desenvolvida pela filósofa Marilena Chauí (1985)13, a segunda por Heleieth Saffioti 

(2001)14 e, a terceira, por Maria Filomena Gregori (1993). 

Marilena Chauí (1985) entende que a violência contra as mulheres resulta de 

uma ideologia de dominação masculina, onde a mulher está em condição inferior ao 

homem, sendo mero objeto, cujo papel é o de passividade e de dependência. Ainda, 

ressalta Chauí (1985) que as mulheres, além de vítimas, são também cúmplices da 

violência e contribuem para a reprodução de sua dependência porque funcionam 

como meros instrumentos da dominação masculina. 

Diversamente, Saffioti (2001) pontua que a violência contra as mulheres resulta 

de um “projeto masculino de dominação-exploração”, decorrente dos sistemas 

capitalista e racista. Diferentemente de Chauí, a autora nega a existência de 

cumplicidade por parte das mulheres na perpetuação da violência, posto que as 

mulheres, enquanto categoria social, não possuem um projeto de dominação- 

exploração dos homens, e também pelo fato de que não há que se falar em 

cumplicidade feminina quando o poder masculino se faz tão presente nas relações 

sociais a ponto de ser algo objetivo e naturalizado. 

Para Saffioti, não se trata de cumplicidade porque as mulheres são obrigadas 

a ceder: 

o patriarcado não se resume ao um sistema de dominação, modelado 

pela ideologia machista. Mais do que isto, ele também é um sistema 

de exploração. Enquanto a dominação, pode, para efeitos de análise 

situar-se essencialmente nos campos político e ideológico, a 

exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico. 

(SAFFIOTI, 2001, p. 50). 

 
 

A terceira corrente teórica, produzida pela antropóloga Maria Filomena Gregori 

(1993), refuta as duas anteriores, afirmando que as relações conjugais onde há 

violência contra a mulher não se dão em razão de uma dominação masculina e, 

tampouco, de uma relação de exploração. Para a autora, é um erro tratar a violência 

contra a mulher buscando um traço comum a todas as situações nas quais ela se 

estabelece, quando, na realidade, apresentam uma série de particularidades que 

devem ser investigadas no nível relacional: 

 
 
 

 
13 Denominada por Santos e Izumino (2005) de dominação masculina. 
14 Tal teoria é nomeada por Santos e Izumino (2005) de dominação patriarcal. 
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enquanto a política feminista estiver presa aos recursos que buscam 

uma universalidade/generalidade de mulheres e de sua situação, e a 

dualidades em que os termos se relacionam através de um engate 

ideológico, ela não terá condições de lidar com a diferença, com a 

pluralidade. Pois, estou cada vez mais convencida de que existe algo 

que recorta a questão da violência contra a mulher que não está sendo 

considerado. Na pesquisa que desenvolvi sobre esse fenômeno ficou 

claro que as cenas em que marido e mulher estão envolvidos e que 

culminam em agressões estão sujeitas a inúmeras motivações - 

conflitos de papéis cujos desempenhos esperados não são cumpridos, 

jogos eróticos etc. Nelas, as mulheres participam como parceiras 

ativas. Essas cenas revelam que a agressão funciona como uma 

espécie de ato de comunicação no qual os parceiros ensejam criar 

novas formas de relacionamento, sem empregar recursos que levem 

a um acordo, a um entendimento ou a uma negociação das decisões. 

(GREGORI, 1993, p. 148). 

 
 

Para Gregori (1993), a origem da violência contra as mulheres, portanto, não 

decorreria de uma relação de poder, porque não há hierarquia na relação entre 

homens e mulheres, não podendo, portanto, a mulher ser vítima de uma dominação 

masculina. Entretanto, Gregori (1993) compreende que as mulheres assumem um 

papel de cúmplices na violência, não porque sejam instrumentos de dominação – 

como entende Chauí – mas sim porque assumem um protagonismo dentro da relação 

violenta como vítima. 

Não é objeto do presente trabalho marcar qual das teorias é a mais correta, 

qual prevalece ou qual deve ser seguida. Entrementes, é forçoso assinalar que se 

adota aqui uma definição de violência contra a mulher como resultado da dominação 

masculina, ou seja, do conceito dado por Bordieu (2012) e, no Brasil, desenvolvido 

por Chauí. Além desses três marcos teóricos, a inclusão da categoria gênero no 

estudo das questões de violência contra a mulher trouxe um novo paradigma que 

começou nos Estados Unidos e se expandiu para o mundo ocidental (SANTOS; 

IZUMINO, 2014). 

 
2.3.2 O surgimento do “gênero” 

 
 

Foi o psiquiatra norte americano Robert Stoller (PEDRO, 2005), na década de 

1960, que cunhou a expressão “gênero”, já que verificou em seus estudos que a 
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identidade sexual do indivíduo nem sempre coincide com seu sexo biológico, definindo 

então uma nova categoria de estudo social15. 

No final da década de 1970, o movimento feminista encontrou no gênero um 

instrumento válido para explicar que a subordinação das mulheres em relação aos 

homens não decorreria do determinismo biológico, mas sim de uma construção social 

elaborada por homens para manter essa dominação. Isto porque as construções 

sociais trazidas pelo gênero e atribuídas a cada um dos sexos evidenciavam a 

discriminação contra as mulheres, porque a elas sempre foi dado um papel de 

submissão, ao atribuir ao masculino o modelo de humano. (FACIO; LORENA, 2005). 

Essa elaboração foi de suma importância para os estudos que se seguiram e 

que tinham como objetivo a emancipação feminina, já que possibilitou que o processo 

de dominação masculina se tornasse ostensivo e permitiu opor o sexo (categoria 

determinada biologicamente) ao gênero (categoria socialmente construída). 

Assim, sexo é uma categoria biológica, que se divide em feminino e masculino, 

sendo as características dessa divisão objetivas e praticamente constantes ao longo 

da história, enquanto o gênero a todo momento sofre modificações, sendo definido 

por Santos e Izumino (2005, p. 156) como “uma relação socialmente construída entre 

homens e mulheres, servindo como categoria de análise para se investigar a 

construção social do feminino e do masculino”. 

Joan Scott16 tem o pioneirismo de trazer o gênero como categoria analítica que 

explica a desigualdade entre os sexos. Para a autora (1994, p. 11), “gênero significa 

o saber a respeito das diferenças sexuais”. Esse saber é relativo, pois, “seus usos e 

significados nascem de uma disputa política e são meios pelos quais as relações de 

poder – de dominação e subordinação – são construídos”. (SCOTT, 1994, p. 12). 

Scott (1994) afirma que os pensadores pós-estruturalistas, ao perseguirem o 

entendimento acerca do “significado”, contribuíram para questionar as razões pelas 

quais os conceitos de gênero adquiriram um caráter de definitividade ao longo da 

 

15 Descreve a historiadora Joana Maria Pedro (2005, p. 79) que “em 1968, Robert Stoller, o livro " Sex 

and Gender", empregou a palavra "gênero" com o sentido de separação em relação ao "sexo". Neste 

livro, Robert Stoller estava discutindo sobre o tratamento de pessoas consideradas "intersexos e 

transexuais", enfim, tratava de intervenções cirúrgicas para adaptar a anatomia genital (considerada 

por ele como sexo) à identidade sexual escolhida (considerada como gênero). Para este autor, o 

"sentimento de ser mulher" e o "sentimento de ser homem", ou seja, a identidade de gênero era mais 

importante do que as características anatômicas. Neste caso, o "gênero" não coincidia com o "sexo",  

pois pessoas com anatomia sexual feminina sentiam-se homens, e vice-versa”. 
16 Joan Wallach Scott foi a pesquisadora norte-americana que com pioneirismo introduziu a categoria 

gênero (do inglês gender) como elemento de análise nas relações sociais entre homens e mulheres, 

tanto em nível abstrato quanto histórico. (PEDRO, 2005). 
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história. Ao deixar de perseguir uma causa única e geral para todas as coisas, os pós- 

estruturalistas trouxeram à discussão “como as coisas se passaram para descobrir 

porque elas se passaram”. (SCOTT, 1995, p. 85). 

Com isso, o resgate histórico passa a ser percebido não apenas como o registro 

das mudanças sociais, mas como “participante da produção do saber sobre a 

diferença sexual” (SCOTT, 1994, p. 13), sendo esse o processo que culminou em 

hierarquias de gênero construídas e legitimadas: “a história faz funcionar, desse 

modo, um tipo particular de instituição cultural que endossa e publicita construções de 

gênero”. (SCOTT, 1994, p. 25). 

A partir de tal constatação, o discurso feminista se apropria do significado de 

gênero como um saber historicamente desenvolvido, para então construir um novo 

saber sobre as mulheres e sobre a diferença sexual. (SCOTT, 1994). 

Entretanto, a construção do gênero enquanto categoria analítica foi resultado 

de um processo que partiu de diversos significados atribuídos ao termo gênero. 

(SCOTT, 1994). Primeiramente, o termo gênero surgiu como substituto do termo 

mulheres, como forma de creditar legitimidade acadêmica aos estudos feministas da 

década de 1980. (SCOTT, 1994). Num segundo momento, o gênero passou a 

designar homens e mulheres indistintamente e, para mais além, nomear as relações 

sociais entre os sexos, servindo de categoria social, entendimento que prevalece nos 

estudos atuais. (SCOTT, 1994). 

Assim, enuncia Scott (1994, p. 86) que a definição de gênero repousa numa 

conexão integral entre duas proposições: “(1) gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é 

uma forma primeira de significar as relações de poder”. 

Da mesma maneira, Cardin e Rocha (2013, p. 3) explicam que: 

 
 

apesar de o corpo ser compreendido como um objeto aparentemente 

indissociável do sexo que possui, as relações humanas são 

compreendidas de acordo com modelos estéticos e de 

comportamento historicamente estabelecidos pelas práticas culturais 

dominantes [...]. O sexo biológico do sujeito é entendido como 

determinação de suas práticas sociais, sexuais e afetivas. Ao sexo 

biológico são atribuídas características estritamente anatômicas, 

enquanto o gênero compreende a construção social que confere 

significação aos corpos, onde, diferentemente do que inscreve a 

heteronorma, um não segue necessariamente a sorte do outro. 
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Com a entrada do gênero como categoria social a ser examinada, a violência 

contra as mulheres inaugura uma nova terminologia: a violência de gênero, que é a 

violência de um membro de um gênero sobre o outro. Afirma Almeida (2007) que a 

violência de gênero existe apenas em um cenário de desigualdade de gêneros, onde 

há uma disputa pelo poder, sendo o uso da força necessário para manter a 

dominação. 

Não há que se ter a violência de gênero como sinônimo de violência contra as 

mulheres, pois as mulheres não são as vítimas exclusivas, mas não se pode olvidar 

que a centralidade das ações violentas incide sobre a mulher, quer sejam estas 

violências física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, tanto no âmbito privado- 

familiar como nos espaços de trabalho e públicos: 

 
não se trata de adotar uma perspectiva ou um olhar vitimizador em 

relação à mulher, o que já recebeu críticas importantes, mas destacar 

que a expressiva concentração deste tipo de violência ocorre 

historicamente sobre os corpos femininos e que as relações violentas 

existem porque as relações assimétricas de poder permeiam a vida 

rotineira das pessoas. (BANDEIRA, 2014, p. 451). 

 
 

A violência de gênero, abarca, portanto, não apenas aquela praticada por 

homens contra mulheres, mas também a praticada por mulheres contra homens, entre 

homens e entre mulheres. Quanto à diferença de acepções entre violência de gênero 

e violência contra as mulheres, elucida a Organização das Nações Unidas das 

Mulheres (ONU MUJERES) que: 

 
frecuentemente los términos “violencia basada en género” y “violencia 

contra las mujeres” son usados de modo indistinto en la bibliografía y 

por los abogados, sin embargo, el término “violencia basada en 

género” se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón del 

género que él o ella tiene así como de las expectativas sobre el rol 

que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura. La violencia 

basada en el género pone de relieve cómo la dimensión de género 

está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado 

de subordinación femenina en la sociedad y su creciente 

vulnerabilidad respecto a la violencia. Sin embargo, resulta importante 

advertir que tanto hombres como niños también pueden ser víctimas 

de la violencia basada en el género, especialmente de la violencia). 

(ONU MUJERES, 2010, p. 2)17. 

 
17 “Frequentemente, os termos "violência baseada no gênero" e "violência contra a mulher" são usados 

indistintamente na doutrina e por advogados. No entanto, o termo "violência baseada no gênero" refere- 

se àquele dirigido contra uma pessoa em razão do gênero que ele ou ela tem, bem como expectativas  

sobre o papel que ele ou ela deve cumprir em uma sociedade ou cultura. A violência baseada no gênero 
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Cumpre destacar também que a comparação da violência de gênero com as 

quais são submetidas as mulheres com outros grupos de oprimidos (crianças, negros, 

entre outros), não é adequada, pois a subordinação feminina impediu qualquer 

possibilidade de coesão grupal entre as mulheres, diferentemente do que ocorreu 

entre os negros escravizados, que tinham consciência da situação de subordinação e 

rebelaram-se contra ela. Por outro lado, também é errôneo associar violência de 

gênero a uma violência em relação a grupos oprimidos. Em se tratando de gênero, 

não há grupos, pois homens e mulheres compõem o mundo. (LERNER, 2019). 

Nessa perspectiva, a violência de gênero envolve ações e circunstâncias que 

submetem unidirecionalmente, física e/ou emocionalmente visível e/ou invisivelmente, 

as pessoas em função do seu sexo (STREY; WERBA, 2012), sendo a mulher a sua 

vítima mais comum. 

Para Almeida (2007), tanto no ambiente acadêmico quanto na enunciação de 

políticas públicas e práticas sociais, há a utilização de expressões como violência de 

gênero, violência doméstica, violência contra a mulher e violência intrafamiliar como 

se tratassem de sinônimas ou equivalentes. Todavia, são espécies diferenciadas, 

cujas construções teóricas e práticas, em que pese não serem totalmente divergentes, 

não coincidem. 

Diante disso, a singularização de tais formas de violência é premissa 

necessária, tanto em termos de terminologia quanto para demonstrar a progressão 

que permitiu o estabelecimento de um conceito de violência psicológica contra as 

mulheres. Nestes termos, a violência doméstica não serve para indicar os autores da 

violência, tanto homens quanto mulheres podem ser autores e sujeitos da violência, 

mas revela-se como categoria importante ao passo que delimita o espaço onde esta 

ocorre. 

Assume uma significação ainda maior pelo fato de que a violência ocorrida no 

espaço privado, durante muito tempo, sequer era pensada como violência, tratando- 

se de castigo, correção e sob a qual o Estado não deveria intervir. Portanto, ignorar 

que a violência doméstica não é praticada tão somente por homens, revela um valor 

 

 
destaca como a dimensão de gênero está presente neste tipo de ato, ou seja, a relação entre o estado 

de subordinação feminina na sociedade e sua crescente vulnerabilidade à violência. No entanto, é 

importante notar que homens e meninos também podem ser vítimas de violência baseada em gênero,  

especialmente violência sexual”. (ONU, 2010, tradução nossa). 
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e conceitos relevantes quando tratada em concomitância com a violência contra as 

mulheres e integra a categoria de violência de gênero. (PIMENTEL, 2011). 

Diferentemente da violência doméstica, a violência intrafamiliar não se restringe 

ao espaço doméstico e inclui como sujeitos os membros da família que não precisam 

exercer função parental para serem vetores da violência. No Brasil, o Ministério da 

Saúde, em cartilha desenvolvida para auxiliar os profissionais de saúde na 

identificação da violência familiar, a conceitua da seguinte forma: 

 
a violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem- 

estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao 

pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser 

cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 

incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que 

sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. 

(BRASIL, 2001). 

 

Para tanto, a violência familiar não se sobrepõe à doméstica, mas restringe-se 

às pessoas da família, ainda que os laços sejam apenas de afinidade. Mais uma vez, 

vê-se que o ambiente familiar e privado, onde normalmente os homens figuram como 

agressores, e ambos (mulheres e homens) como agentes de violência contra crianças 

e adolescentes, é objeto de atenção estatal18. 

Almeida (2007) observa, ainda, que o mérito das categorias de violência 

doméstica e intrafamiliar se encontra na “possibilidade de desmistificação do caráter 

sacrossanto da família e da intocabilidade do espaço privado”. Entretanto, há que se 

pontuar que as origens dos conceitos de violência intrafamiliar e doméstica são 

diferentes, sendo esta fruto do movimento feminista, que cunhou a expressão para 

ressaltar a periculosidade do ambiente doméstico para as mulheres em decorrência 

das agressões masculinas19. 

A qualificada violência contra as mulheres define de modo irrefutável a mulher 

como vítima desta categoria de violência, enfatizando que a violência não tem sujeito, 

mas apenas objeto, além de demonstrar a unilateralidade do ato. Daí se extraem 

 
 
 
 

18 Saffioti (2001) aponta características importantes das atuais sociedades urbano-industriais: não são 

apenas androcêntrica, mas também adultocêntricas. 
19 Em virtude dessa distinção de origem conceitual houve críticas à adoção da terminologia “violência 

intrafamiliar” pelo fato de que esta seria mais uma tentativa de escamotear a violência contra a mulher, 

posto que elas são as maiores vítimas de violência, tanto no que se refere ao espaço (doméstico) 

quanto aos sujeitos agressores (membros da família). (TELES; MELO, 2012). 
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importantes traços da violência contra as mulheres que permitem a elaboração de 

uma definição mais precisa. 

Primeiramente, é forma de violência de caráter social, estrutural e não 

relacional como as demais. Num segundo momento, tem a especificidade de atingir 

todas as mulheres (à medida que é naturalizada socialmente), em todo o mundo, em 

maior ou menor grau, em razão da desigualdade entre homens e mulheres e, ainda, 

muitas vezes, de forma contínua. Com violência contínua, se quer demonstrar que a 

violência se estende por toda a vida da mulher. Durante o período pré-natal, a 

violência pode ocorrer através de abortos forçados, agressões durante a gravidez ou 

mesmo gestações forçadas. (SILVA; COELHO; CAPONI, 2007). 

Ao longo da infância, a violência contra as mulheres se manifesta por meio da 

mutilação genital, do abuso sexual e do incesto20. Na adolescência, as mulheres 

podem sofrer casamentos forçados, prostituição forçada, entre outros. Já na fase 

adulta, as mulheres estão sujeitas a agressões físicas e psicológicas por parte dos 

parceiros, ao feminicídio e a abusos sexuais. (HEIM, 2016). 

Justamente por essas peculiaridades é que a violência contra as mulheres não 

pode ser comparada com outras formas de opressão (oriundas de classe social, raça 

e orientação sexual), tampouco com qualquer outro delito contra a pessoa, pois a 

subordinação e a violência ocorrem pelo simples fato de ser mulher. 

Indubitavelmente, as condições sociais, a raça, a etnia, a situação de imigrante, 

entre outros, são relevantes e devem compor a análise21. Isto porque, não se pode 

descuidar da questão da interseccionalidade de identidades, como ocorre em relação 

às mulheres negras, por exemplo, que enfrentam duas dimensões de violência, 

decorrentes do machismo e do racismo: 

because of their intersectional identity as both women and people of 

color within discourses that are shaped to respond to one or the other, 

the interests and experiences of women of color are frequently 

marginalized within both [...]. This article has presented 
 

20 Os meninos também podem ser submetidos ao abuso sexual e ao incesto, mas isso ocorre em menor 

escala em relação às meninas. Segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde, entre os anos de 

2012 e 2017, crianças e adolescentes do sexo feminino foram maioria entre as vítimas de violência 

sexual, representando 74,2% dentre as crianças e um número ainda maior dentre as adolescentes: 

92,4%. (BRASIL, 2018). 
21 Duarte e Oliveira (2012, p. 223) explicam com muita clareza a teoria da interseccionalidade 

desenvolvida por Crenshaw (1991): “o argumento base desta corrente, na qual se inserem várias 

autoras feministas pós-coloniais, é o de que as mulheres vítimas de violência experienciam, 

simultaneamente, diferentes formas de opressão e de controlo social, uma vez que estão imersas em 

contextos sociais onde se cruzam diferentes sistemas de poder (como a raça, a etnia, a classe social, 

o género e a orientação sexual”. 
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intersectionality as a way of framing the various interactions of raceand 

gender in the context of violence against women of color. I have used 

intersectionality as away to articulate the interaction of racism and 

patriarchy generally22. (CRENSHAW, 1991, p. 1242 e 1279). 

 
 

Apesar de que a interseccionalidade de identidades deve ser considerada em 

um contexto de violência contra a mulher, há que ser analisada sob uma perspectiva 

transversal. (HEIM, 2016). É exatamente esse o sentido de violência contra a mulher 

presente na Convenção de Belém do Pará, de 199423, que serviu de modelo para a 

legislação brasileira e traz um sentido de violência contra as mulheres: 

 
Art. 1º - Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência 

contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. (BRASIL, 

1996). 

 
 

Destarte, as quatro formas de violência conceituadas e diferenciadas – de 

gênero, doméstica, intrafamiliar e contra as mulheres – têm características que as 

distinguem entre si, seja quanto ao espaço, o sujeito ou o objeto e, o mais importante, 

são fundamentais enquanto categorias analíticas no desenvolvimento do presente 

trabalho. Portanto, a violência de gênero é uma categoria de violência mais geral que 

pode abranger a violência doméstica e a intrafamiliar. 

Da mesma forma, a violência contra a mulher também comporta subdivisões 

ou espécies. Em vista disso, a violência contra a mulher pode ser física, sexual, 

patrimonial ou psicológica. Compreender esses tipos de violência, a partir de uma 

 
22 “Devido à sua identidade interseccional como mulheres e pessoas de cor dentro de discursos que 

são moldados para responder a uma ou outra, os interesses e experiências de mulheres de cor são 

frequentemente marginalizados dentro de ambos [...]. Este artigo apresentou a interseccionalidade 

como uma maneira de enquadrar as várias interações da raça e gênero no contexto da violência contra 

mulheres de cor. Eu usei a interseccionalidade como uma maneira de articular a interação do racismo 

e do patriarcado em geral. mulheres de cor nos sistemas de sobreposição de subordinação e à margem 

do feminismo e anti-racismo”. (CRENSHAW, 1991, p. 1242 e 1279, tradução nossa). 
23 Embora não seja objeto da presente dissertação, é importante colocar que dois foram os marco legais 

internacionais que trouxeram à tona a questão da violência contra as mulheres e influenciaram a 

legislação brasileira: a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1979, e assinada pelo Brasil, 

sem reservas, em 1994 (UNITED NATIONS, 1994); e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher, que ficou conhecida como “Convenção de Belém do Pará” e 

foi adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), no ano de 1994 e 

ratificada pelo Brasil no ano de 1995. (BRASIL, 1996). A maior contribuição da Convenção de Belém 

em relação a CEDAW é que a primeira firmou o reconhecimento e o repúdio da OEA à violência contra 

as mulheres, sendo, também, o primeiro documento legal em que as violências psicológicas se incluem 

no conceito de violências contra as mulheres. (MACHADO, 2013). 
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perspectiva de gênero, é o substrato necessário para que se possa avançar no 

desenvolvimento do objeto de estudo seguinte: a violência psicológica contra a 

mulher. 

 
2.4 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E A BUSCA POR UMA 

DEFINIÇÃO 

 
Foi a incorporação do tema “violência contra a mulher” ao direito internacional 

que conferiu aos movimentos feministas locais e internacionais a legitimidade 

necessária para sedimentar os direitos das mulheres como espécie de direitos 

humanos e, consequentemente, dotados de exigibilidade24. Tanto é que a origem do 

conceito de violência psicológica de forma autônoma, segundo Machado (2013), se 

deu em decorrência deste processo no século XX. 

Azevedo e Guerra (2001) sustentam que o significado de violência psicológica 

doméstica25 foi cunhado no seio da literatura feminista, como parte da luta das 

mulheres para tornar pública a violência cotidianamente sofrida por elas na vida 

familiar privada, sendo que o movimento político-social que, pela primeira vez, 

chamou a atenção para o fenômeno da violência contra a mulher praticada por seu 

parceiro, iniciou-se em 1971, na Inglaterra, espalhando-se por toda a Europa e 

Estados Unidos em meados da década de 1970, alcançando o Brasil na década de 

1980. 

Ainda assim, não há uma limitação precisa quanto à violência psicológica, 

sendo a sua definição sempre uma descrição de diversos comportamentos. Deste 

modo, não existe um conceito único de violência psicológica contra a mulher, pois ela 

abrange diversos modos de agir, por vezes quase imperceptíveis, pois trata-se de um 

abuso não-físico. (MACHADO, 2013). 

Assim, embora a violência psicológica contra a mulher compreenda um grande 

número de ações sutis difíceis de descrever, é na forma omissiva dessa categoria de 

 
 
 
 

24 A temática relativa à relação entre direitos humanos, direitos da personalidade, direito das mulheres 

e violência psicológica contra as mulheres será melhor explorada no capítulo seguinte. 
25 As autoras empregam o termo “violência psicológica doméstica” e não “violência psicológica contra 

a mulher” já que trabalham essa espécie de violência praticada não apenas pelos homens em relação  

às mulheres, mas também dos pais em relação aos filhos. Todavia, a gênese do conceito aplica -se 

indistintamente, por isso aludido aqui. (GUERRA; AZEVEDO, 2001, p. 25). 
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violência que se encontram os maiores desafios para caracterizá-la, consoante bem 

apontado por Machado (2013, p. 95): 

 
[...] esses fatores fazem com que o reconhecimento jurídico de 

situações em que as estratégias de violências psicológicas não são 

criminalizadas (como a ausência de comunicação intencional, a 

manipulação, o isolamento sutil, ou a vigilância constante, por 

exemplo) seja problemático, não só sob a ótica da necessária 

intervenção, como da própria legitimação pelo discurso comum dos/as 

operadores/as do Direito (aí incluídos/as agentes dos sistemas de 

segurança e justiça, como também teóricos/as e juristas). 

 
Miller (1999)26 também apresenta a dificuldade do reconhecimento da violência 

não física, não apenas por parte da vítima, mas também por parte do agressor e, 

principalmente, pelo Judiciário. Isto porque o abuso de natureza emocional, e que se 

traduz como violência psicológica é muito complexo, sendo difícil nomeá-lo. 

A indefinição na conceituação de violência psicológica não é um problema 

circunspecto ao cenário brasileiro. Na Espanha, apontam-se três correntes 

doutrinárias: uma que defende um amplo conceito; outra que o restringe, e uma 

terceira que adota um conceito mais equilibrado. (RODRIGUEZ, 2019). Deste modo, 

o conceito amplo tem um aspecto mais sociológico do que jurídico, razão pela qual 

inclui-se no conceito de violência psicológica todos os atos capazes de pôr em perigo 

a saúde mental da vítima, como insulto, ameaças, etc. (LARROSA, 2011). 

Para outra parte da doutrina espanhola, o conceito de violência psicológica 

seria restrito por dois fatores: somente seriam violência psicológica os atos com 

relevância penal e, além disso, haveria necessidade de comprometimento efetivo da 

saúde mental da vítima. (RODRIGUEZ, 2019). Finalmente, a terceira corrente 

doutrinária defende a necessidade de um equilíbrio que não amplie demasiadamente 

o conceito a ponto de transformar toda e qualquer discussão da vida familiar em 

violência psicológica e, também, nem tão reducionista a ponto de exigir resultados 

prejudiciais para a atuação jurídica. (GARCÍA, 2011). 

A mesma dificuldade é apontada por autores norte-americanos quando 

afirmam que apesar do reconhecimento legal da violência psicológica e da 

documentação de seus efeitos na saúde mental, a conceituação do fenômeno é 

ambígua tanto na pesquisa quanto na prática clínica. Os atos de violência psicológica 

 
 

26 São sinônimos de violência psicológica, segundo a autora: violência secreta, violência não- 

identificada e violência não-reconhecida. (MILLER, 1999). 
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são distribuídos ao longo de um continuum, começando com o que é comumente 

chamado de agressão psicológica (por exemplo: gritos e insultos) e terminando com 

abusos mais graves, frequentemente rotulados como coerção (por exemplo: ameaças 

e isolamento). A interpretação da violência psicológica e a sua distinção em face de 

abusos mais graves depende, então, de outros fatores, como o contexto em que se 

desenvolve, a sequência, como foi interpretada e se foi percebida como abusiva. 

(DOKKEDAHL et al., 2019). 

No âmbito do Direito, observa-se uma desqualificação técnica da definição de 

violência psicológica, pois a ciência jurídica insiste em dar às costas aos conceitos 

desenvolvidos no campo da Psicologia e do Serviço Social27. 

A maneira encontrada para lidar com essa complexidade conceitual foi o 

estabelecimento de uma definição ampla, descritiva e com o aproveitamento de um 

linguajar proveniente de outras áreas do conhecimento. Em vista disso, a definição28 

de violência psicológica remete aos impactos à saúde emocional da mulher, que 

comprometem seu desenvolvimento humano completo, a partir de condutas como 

controle, ameaça, constrangimento, perseguição contumaz, assédio verbal, 

desvalorização, ridicularização, indiferença, isolamento e humilhação. Trata-se de 

qualquer ação ou omissão que interfira na autodeterminação da mulher. (TELES; 

MELO, 2002). 

Portanto, a partir dos elementos coletados na pesquisa, enuncia-se que a 

violência psicológica consiste em uma série de atitudes nas quais o agressor procura 

dominar e subjugar uma pessoa por meio de suas emoções. Como é um tipo de 

violência invisível, o seu reconhecimento se dá mediante manifestações como 

doenças e desestruturações psíquicas, doenças psicossomáticas e pela depressão. 

 

 
27 Quanto ao descaso do Direito com as demais ciências, observa Machado (2013) que em se tratando 

de violência psicológica, há que se recorrer à interdisciplinaridade. Mesmo porque, “a criação dessa  

tipologia é fruto de uma perspectiva socioantropológica do nosso tempo” tendo a sua categorização  

jurídica ocorrida em momento posterior. Portanto, ignorar os estudos, as verificações, as pesquisas e 

os resultados advindos das demais ciências sociais, em especial da Sociologia, da Antropologia e da 

Psicologia, é retirar conteúdo significativo da categoria, diminuindo-lhe a abrangência e, por 

conseguinte, restringindo sua aplicação enquanto instrumento de proteção. (MACHADO, 2013, p. 91 e 

98). 
28 O estabelecimento de uma definição pelas ciências humanas acerca do que é violência psicológica 

contra a mulher é importante à medida que a partir dela são tomadas uma série de decisões políticas 

sobre legislação, programas e alocação de recursos. Ainda, o uso de uma definição aberta é mais 

adequado em se tratando de violência psicológica contra a mulher pois leva em consideração o aspecto 

subjetivo dessa forma de violência. A adoção de um conceito restrito geraria um esvaziamento de seu 

real significado, posto que não há como enumerar todos os atos abusivos. (INTIMATE PARTNER 

ABUSE AND RELATIONSHIP VIOLENCE WORKING GROUP, 2001). 



37 
 

 
 

 

Dessa feita, estudar a forma pela qual é praticada e os impactos dessa tipologia 

de violência na vida das mulheres é compreender também o seu conceito e seu 

significado. 

 
2.5 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: INCIDÊNCIA, AGRESSORES 
E FORMAS DE PRATICÁ-LA 

 
As pesquisas apontam que o fenômeno da violência psicológica contra a 

mulher é um fenômeno universal, ou seja, não distingue classe social, raça, países 

desenvolvidos ou não. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou no ano de 2005 um estudo 

realizado em dez países, dentre os quais o Brasil, quanto à saúde da mulher e a 

violência doméstica. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). No que tange à 

violência psicológica contra a mulher, o relatório da OMS apontou que em todos os 

países objeto do estudo, entre 20% e 75% das mulheres tinha sofrido violência 

psicológica nos 12 meses anteriores à data da entrevista, por meio de insultos, 

humilhação, intimidação e ameaças, sendo que dois terços destas afirmaram que 

sofreram violência psicológica mais de uma vez. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005). 

Recente pesquisa trazida pela plataforma Evidências sobre Violências e 

Alternativas para Mulheres e Meninas (EVA)29 apontou que no Brasil, no ano de 2018, 

a violência psicológica correspondeu a 49.4% (398.151 casos) de incidentes de 

violência contra as mulheres, enquanto a violência física correspondeu, no mesmo 

período, a 27,3% (220.122 casos) (EVA, 2019). Portanto, no ano de 2018, a violência 

psicológica foi o tipo de violência contra as mulheres que mais ocorreu no Brasil. 

Essa tipologia de violência surge no momento em que o homem utiliza seu 

poder para manter a mulher sob o seu controle. Como já mencionado anteriormente, 

a violência contra as mulheres decorre da necessidade de manter o mundo sob a 

dominação masculina. Logo, a par de tudo que foi exposto, a razão maior para a 

violência psicológica contra a mulher é a necessidade de controle, de manutenção da 

mulher em uma posição subjacente e de inferioridade. Portanto, há uma razão para 

 
 

29 A plataforma Evidências sobre Violências e Alternativas para Mulheres e Meninas (EVA) foi lançada 

em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019 (Dia Internacional para Eliminação da Violência contra  

Mulheres), tendo sido desenvolvida pelo Instituto Igarapé com o apoio da Uber, reunindo pela primeira 

vez, em uma única plataforma, informações relativas a qualquer tipo de violência contra mulheres. 
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essa violência, cabendo indagar se existe também um perfil de homens que praticam 

essa forma de violência. (MACHADO, 2013; MILLER, 1999). 

Miller (1999) propõe uma classificação de agressores com base no seu grau de 

consciência acerca do abuso praticado. Assim, em um primeiro grupo, estariam 

aqueles que vêm na violência psicológica algo perfeitamente normal no 

relacionamento entre homens e mulheres, ou seja, sequer enxergam em seu 

comportamento qualquer forma de abuso e, em razão disso, não tem qualquer 

sentimento de culpa30. 

Num segundo grupo, encontram-se homens que reconhecem a violência 

psicológica que praticam em face das mulheres, entretanto, atribuem tal 

comportamento a momentos que fugiram de seu controle por razões externas (muita 

cobrança no trabalho, atos da própria mulher, etc.). Assim, são homens que sentem 

culpa, mas não internalizam a violência como algo próprio de si, fazendo com que a 

violência psicológica seja recorrente. No terceiro, e último grupo, encontram-se os 

homens que têm na violência psicológica um instrumento de domínio para manter a 

mulher sob seu controle. Não sentem culpa, pois, para esses, o machismo é legítimo, 

sendo a violência psicóloga mero recurso para a sua manutenção. (MILLER, 1999). 

Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que homens 

que praticam violência psicológica apresentam uma porcentagem mais elevada de 

comportamento dominante, sendo este definido pelos seguintes atos: impedir a 

mulher de ver suas amigas; limitar o contato da mulher com sua família; insistir em 

saber a todo tempo onde a mulher se encontra; ignorar ou tratar a mulher com 

indiferença; demonstrar raiva se a mulher fala com outros homens; acusar a mulher 

de infidelidade a todo o momento; controlar o acesso da mulher a serviços de saúde, 

etc. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

Como se vê, não há um perfil único para os homens que cometem violência 

psicológica contra a mulher. Isto porque as causas que levam homens a praticar este 

tipo de violência são de origem psíquica e não sociais, motivos pelos quais os 

pesquisadores que procuram criar traços comuns não utilizam dados demográficos, 

mas sim psicológicos. (MILLER, 1999). 

Em resumo, os agressores domésticos tendem a mostrar frequentemente 

distúrbios de personalidade e outros problemas psicopatológicos, o que dificulta um 
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possível tratamento dos agressores, bem como a sua identificação, haja vista que 

muitas das psicopatologias não são tratáveis, entre elas, como a psicopatia. 

(CALVETE, 2008). Ademais, há uma enorme dificuldade dos agressores de se 

reconhecerem como agentes da violência psicológica contra a mulher, aliada a uma 

validade social presente em um mundo onde o machismo é a ordem. 

Por tudo isso, a busca por um perfil de homens que pratica a violência 

psicológica contra a mulher pode parecer inócua. Entretanto, não o é. Ainda que pela 

ciência atual não seja possível identificar esses vitimizadores, há características 

comuns a todos eles, que são as psicopatologias. (MILLER, 1999). 

Segundo Zorza (1993), até a década de 1970, praticamente não existiam 

estudos sobre o perfil dos agressores e centrava-se a análise nos perfis das vítimas 

e, mesmo sem pesquisas, eram comuns afirmações de que não havia nenhuma 

característica que diferenciasse os abusadores de homens que não praticavam 

qualquer forma de violência contra a mulher. Entretanto, novos estudos realizados na 

década de 1980 e 1990 revelaram que, na realidade, há uma característica comum 

aos homens que praticam violência psicológica contra as mulheres, que são as 

psicopatologias: 

 
in contrast to the old view that saw batterers as mostly normal, some 

of the recent literature on batterers claims that most and possibly all 

batterers do have psychopathologies. In contrast to the old view that 

saw batterers as mostly normal, some of the recent literature on 

batterers claims thatmost and possibly all batterers do have 

psychopathologies. (ZORZA, 1993, p. 3)31. 

 
 

Machado (2013, p. 106) registra que “a perversão narcísica32 é uma das 

patologias mais comumente associadas à prática de violências psicológicas”. Tal 

 
31 Grande parte da literatura sobre violência doméstica afirmou que os agressores diferem pouco da 

população masculina em geral, poucos sendo psicopatas. O melhor preditor de o comportamento 

violento de um homem em relação ao parceiro, de acordo com literatura, era sua história de violência 

passada, incluindo ter testemunhado ou experimentado violência enquanto crescia. Em contraste com 

a visão antiga de que os agressores tinham um perfil normal, parte da literatura recente sobre 

agressores afirma que a maioria e possivelmente todos os agressores têm psicopatologias. (ZORZA, 

1993, tradução nossa). 
32 Quanto a essa forma de patologia, discorre Martins (2009, p.38) que “o silêncio da violência exercida 

pelo perverso narcísico sobre seu cúmplice não é do mesmo tipo de uma relação sádica ou 

sadomasoquista, tampouco a vítima da agressão silencia porque se sente intimidada. Essa violência é 

silenciosa e a vítima a sofre de maneira silenciosa, porque se trata de uma violência velada e insidiosa, 

não assumida pelo agressor, negada e denegada por ele, que sutilmente inverte a relação acusando o 

outro de ser o culpado pela situação. Desta forma, a vítima se sente confusa e acaba por sentir-se 

culpada, o que, por sua vez, inocenta o agressor. Não se trata de uma violência física, e esta não é 

pontual: estende-se ao longo do tempo”. 
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elemento reforça que a mulher vítima dessa forma de violência nada ou muito pouco 

pode fazer previamente a essa forma de abuso e, ainda, que também não há um perfil 

para mulheres suscetíveis a ele. (MILLER, 1999). A verdade é que basta ser mulher. 

Daí a importância de entender e reconhecer a forma pela qual essa violência é 

praticada, ou dito de outra forma, as maneiras de se realizá-la. (HEIM, 2016). 

Os abusadores escolhem cuidadosamente quando e onde abusar. Eles se 

controlam até que ninguém mais esteja por perto para testemunhar seu 

comportamento. Podem agir como se tudo estivesse bem em público, mas depois 

atacam instantaneamente assim que a parceira se encontrar sozinha com ele 

(HELPGUIDE.ORG, 2019). Os agressores são capazes de interromper seu 

comportamento abusivo quando isso os beneficia. A maioria deles não está fora de 

controle. Na verdade, são capazes de interromper imediatamente seu comportamento 

abusivo quando é vantajoso fazê-lo (por exemplo: quando a polícia aparece). 

(MILLER, 1999)33. 

Aquele que pratica violência psicológica sempre investe em três referenciais 

fundamentais da mulher: um ataque social, que visa o rompimento com todas as 

relações; um ataque às conexões de identidade do passado, cortando memórias e 

relacionamentos; e um ataque à identidade atual, com críticas e censuras, privadas e 

em público, contra hobbies, gostos, iniciativas, defeitos, entre outros. (LARROSA, 

2011). 

Por sua vez, Doherty e Berglund (2008) dividem as táticas psicologicamente 

abusivas em duas categorias: negligentes e deliberadas. As negligentes envolvem a 

retenção da interação humana normal ou a recusa de validar os sentimentos da vítima, 

sendo mais difíceis de serem percebidas porque o homem que as pratica não as 

considera abusivas. 

Integram essa categoria os seguintes atos: negar qualquer responsabilidade 

emocional; ignorar; descontar; assediar; aterrorizar e rejeitar. Já as táticas 

deliberadas, por outro lado, são formas de controle mais agressivas, como o ciúme, o 

assédio, a minimização e o isolamento. Não obstante, ressaltam as autoras que 

ambas as formas envolvem a imposição intencional de danos mentais ou emocionais. 

(DOHERTY; BERGLUND, 2008). 

 
33 Miller (1999, p. 148) retrata exatamente tal situação: “eles respondem a um chamado e vêm uma  

mulher histérica e, com frequência, um homem calmo que os manipula, levando-os a pensar que a 

esposa imaginou ou exagerou a coisa toda”. 



41 
 

 
 

 

Dessa forma, pode-se sintetizar as formas de praticar a violência psicológica 

contra a mulher em abuso social e abuso emocional. Evidentemente, as categorias se 

entrelaçam, entretanto, por questões de ordem didática, tenta-se extrair as 

peculiaridades de cada uma destas para uma melhor compreensão. 

 
2.5.1 Abuso social: o isolamento 

 
 

Mediante atos diretos e sutis, o homem passa a criar um ambiente de 

isolamento da mulher em relação aos amigos e familiares. Esta forma de violência 

psicológica contra a mulher é necessária para a manutenção do controle do homem 

em relação à mulher, pois, à medida que ocorre esse afastamento, a mulher acaba 

por ficar à mercê de seu vitimizador34, perdendo os laços que lhe garantem segurança 

e sanidade. 

Miller (1999) afirma que além de impedir o contato com a família, o homem 

abusivo intensifica o sofrimento por meio de uma intensa campanha de difamação de 

seus familiares e amigos, o que gera cada vez mais um distanciamento da mulher de 

seu contexto social. 

Esse processo é chamado de impotência apreendida ou “Síndrome de 

Desamparo Aprendida” (ESCUDERO NAFS et al., 2005, tradução nossa)35, tratando- 

se de um estágio mental no qual a mulher torna-se incapaz de reagir à pressão 

manipuladora do homem, pois o isolamento social acaba por levá-la a uma depressão 

clínica, gerando a perda de toda e qualquer iniciativa, entre outros sintomas. (MILLER, 

1999). 

A impotência apreendida ou a “Síndrome de Desamparo Aprendida” se 

assemelha à conhecida “Síndrome de Estocolmo”, pois a mulher, verificando que não 

consegue modificar a situação de violência, desenvolve uma passividade em relação 

à esta e ao agressor, ainda que existam oportunidades reais de modificar a situação. 

(FEIX, 2011). 

Foi o psicólogo Martin E. P. Seligman, da Universidade da Pensilvânia, que 

desenvolveu a teoria no final dos anos 1960, quando verificou que os cães que haviam 

 

 
34 Bennett, Goodman e Dutton (2000) descobriram que em casos judiciais envolvendo agressores do 

sexo masculino, o abuso psicológico – principalmente o domínio e o isolamento das vítimas – é uma 

variável útil para a avaliação da perigosidade futura de um agressor. 
35 No original “El Sindrome de La Indefensión Aprendida”. 
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sido submetidos a pequenos eletrochoques não agiam em situações adversas 

subsequentes das quais podiam escapar, porque haviam aprendido que 

inevitavelmente receberiam uma descarga. (ESCUDERO NAFS et al., 2005). O 

experimento, replicado com pessoas, desta vez usando altos níveis de ruído, levou a 

resultados semelhantes, que fizeram o psicólogo concluir que o sentimento de que 

não há nada que se possa fazer é aprendido e, uma vez aprendido, se aplica mesmo 

nos casos em que há algo que se pode fazer. (GARCIA, 2013). Em outras palavras, 

apreende-se a passividade. 

Então, em 1979, a psicóloga norte-americana Leonore Walker aplicou a teoria 

de Seligman como forma de explicar a razão pela qual as mulheres vítimas de 

violência de gênero permanecem em uma relação violenta. (ESCUDERO NAFS et al., 

2005). Destaca-se que, na aplicação da teoria, Walker não encontrou nas mulheres 

que sofriam da “Síndrome do Desamparo Apreendida” nenhum traço de 

personalidade propenso à vitimização, o que significa que qualquer mulher está 

propensa a ela se for submetida a situações de alta violência e domínio. 

Nesse sentido, reconhecer os atos que porventura impliquem na prática de 

isolamento social da mulher são de extrema relevância. O governo no Canadá (2008), 

com intuito de orientar as mulheres, e ciente da complexidade da identificação da 

violência psicológica, desenvolveu uma cartilha que descreve uma série de táticas e 

comportamentos psicologicamente abusivos. Com relação ao isolamento, apresenta 

os seguintes exemplos: 

 
physically confining the person; restricting normal contact with others; 

limiting freedom and excluding an older adult from personal decisions; 

locking a person in a closet or room; refusing a person access to 

his/her own or jointly owned money; depriving a person of mobility aids 

or transportation; using others as pawns in relationships. (CANADÁ, 

2008, p. 4)36. 

 
A forma mais comum utilizada pelos homens para gerar o isolamento da mulher 

é por meio da manipulação. Quando esta não funciona, recorrem ao despotismo. E, 

 
 
 
 

36 “Confinando fisicamente a pessoa; restringindo o contato normal com outras pessoas; limitando a 

liberdade e excluir a pessoa de decisões pessoais; trancando a pessoa em um armário ou quarto;  

recusando o acesso da pessoa ao seu próprio dinheiro ou de propriedade conjunta; privando a pessoa 

de auxílio à mobilidade ou transporte; usando os outros como peões nos relacionamentos”. (CANADÁ, 

2008, p. 4, tradução nossa). 
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caso nenhuma dessas táticas funcione, passam à intimidação. Conforme Miller, o 

homem: 

 
ameaça espancá-la, matá-la, sequestrar os filhos, queimar a casa dos 

seus pais, bater o seu carro, fazer qualquer coisa prejudicial que a sua 

mente possa conceber – e ele nunca precisa realizar nenhuma. O 

medo provocado pela ameaça, como um instrumento mortal, torna a 

esposa submissa. Assim, ele mantém o controle, e, portanto, 

consegue isolá-la como deseja. (MILLER, 1999, p. 59). 

 
 

Essas formas (estratégias) utilizadas para perpetrar o abuso refletem sempre 

a intencionalidade do agressor. O abuso é intencional e tem como o objetivo a 

submissão da vítima. Quando começa o abuso, o agressor não exibe o conjunto de 

estratégias como um processo aprendido previamente (ESCUDERO NAFS et al., 

2005). Portanto, desde o início, são os diferentes atos violentos que moldarão o resto 

do processo, ou seja, ao longo do processo de violência o abusador realiza 

experiências e verifica a forma mais adequada para alcançar o controle e a submissão 

que deseja, empregando novas formas de violência psicológica para ter ou não perder 

o controle: 

 
 
 

el agresor, en muchos casos, necesita un tiempo para encontrar lo que 

podríamos considerar su forma de agredir; aquella en la que él percibe 

que se ha alcanzado el equilibrio de efectividad, eficacia y seguridade 

(ESCUDERO NAFS et al., 2005, p. 95)37. 

 
Reconhecer as estratégias para a submissão das mulheres vítimas de violência 

psicológica é de grande relevância, pois é comum a negação da situação abusiva 

tanto por parte das vítimas quanto por parte dos agressores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 “O agressor, em muitos casos, precisa de algum tempo para encontrar o que se considera como seu 

formulário de agredir: aquele em que ele percebe que alcançou o equilíbrio de eficácia, eficiência e 

segurança”. (ESCUDERO NAFS et al., 2005, p. 95, tradução nossa)37. 
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2.5.2 Abuso Emocional: o gaslighting, o abuso econômico e a violação da 

intimidade 

 
Miller (1999, p. 42) afirma que “o maior abuso mental é levar a mulher ao limite 

da sanidade”, sendo este o principal objetivo do denominado gaslighting”38. 

O Gaslighting é uma forma de manipulação persistente de lavagem cerebral, 

que leva a vítima a duvidar de si mesma e a perder seu próprio senso de percepção, 

identidade e autoestima. As declarações e acusações de gaslighting são geralmente 

baseadas em mentiras flagrantes ou exagero da verdade. (JIMÉNEZ; VARELA, 2017). 

O comportamento da vítima de gaslighting é a de negação e desqualificação 

dos seus sentimentos e perceções. Além disso, as manipulações das emoções 

provocam nas vítimas as seguintes reações: culpam a si mesmas em relação ao 

problema do casal; tem sentimento de perda da sanidade; aflição acompanhada de 

negação; pânico e raiva e racionalização masculina, porque faz a mulher pensar que, 

nas circunstâncias do casal, qualquer homem faria o mesmo. (MILLER, 1999; 

HIRIGOYEN, 1999; JIMÉNEZ; VARELA, 2017). Ainda, sustentam Jiménez e Varela 

(1997) que na terapia psicológica, o gaslighting comumente é rotulado erroneamente 

e confundido com ciúme, insegurança ou masoquismo. 

Conjuntamente, são táticas de abuso emocional utilizadas pelos agressores: a 

retenção, onde o parceiro abusivo finge não entender ou se recusa a ouvir; a 

contestação, por meio da qual o parceiro abusivo questiona a memória da vítima, 

ainda que ela se lembre das coisas corretamente; o bloqueio/desvio, em que o 

parceiro abusivo muda de assunto e/ou questiona os pensamentos da vítima; a 

banalização, quando o parceiro abusivo faz as necessidades ou sentimentos da vítima 

parecerem sem importância; e, o esquecimento/negação, tática pela qual o parceiro 

abusivo finge ter esquecido o que realmente aconteceu ou nega coisas, a exemplo de 

promessas feitas à vítima. (FOLLINGSTAD et al., 1990). 

Outra espécie de abuso emocional é o abuso econômico, em que o homem 

oferece quantias ínfimas de dinheiro à mulher, obrigando-a a se humilhar para ter 

 

 
38 O termo é derivado do nome de uma peça de Patrick Hamilton – Gaslight38 (meia-luz - tradução 

nossa) que foi adaptada ao cinema em 1944, com o mesmo nome, dirigido por George Cukor e 

estrelado por Ingrid Bergman, que ganhou o Oscar de melhor atriz por sua interpretação. Neste filme, 

o protagonista tenta enlouquecer sua esposa através de uma luz de gás, constantemente diminuindo 

e aumentando sua intensidade. A esposa questiona sobre isso, mas o marido sempre afirma que se 

trata de sua imaginação e que ela está em um processo de loucura. (BOGONI, 2017). 
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acesso a alguma coisa. (PIMENTEL, 1999). Este abuso não é restrito às mulheres 

dependentes financeiramente do marido. Homens economicamente abusivos 

apropriam-se do dinheiro da parceira até mesmo quando elas trabalham ou mesmo 

quando têm salários superiores aos deles. Isso retira das mulheres qualquer 

possibilidade de escolha, subjugando-as cada vez mais. (MILLER, 1999). 

São estratégias utilizadas por homens que praticam abuso econômico: o 

controle rígido das finanças da parceira; a retenção de dinheiro ou cartão de crédito; 

obrigar as parceiras a relatarem todo e qualquer gasto; fazer a retenção de dinheiro 

até para as necessidades básicas, como alimentos e medicamentos, seja para 

parceira ou para os filhos; restringir dinheiro a um valor fixo para a parceira, que é 

insuficiente para sua manutenção; impedir a mulher de trabalhar ou de escolher a 

própria carreira, e se a parceira insiste em trabalhar a sabota, ligando constantemente 

no local de trabalho e criando situações que obrigam-na a faltar. Também há os 

parceiros que constrangem a mulher a trabalhar de forma excessiva, atribuindo 

unicamente a ela a responsabilidade por todas as despesas da casa e da criação dos 

filhos. (HELPGUIDE.ORG, 2019). 

Também se tem na violação da intimidade outra tática de abuso não físico que 

atenta contra a dignidade da mulher. Na revenge porn (vigança pornô – em tradução 

literal), a violação da intimidade traduz-se nas estratégias de homens que expõe na 

Internet e redes sociais, vídeos, fotos, gravações de momentos íntimos sexuais da 

mulher ou de seu corpo, o que gera uma profunda violação da vida íntima da mulher 

em seu seio familiar, perante amigos, colegas de trabalho e desconhecidos, trazendo- 

lhe vergonha, humilhação, extrema exposição e total desrespeito a sua privacidade. 

(CUNHA, 2019). 

Tal forma de abuso, em razão da velocidade e do alcance da Internet, é uma 

das formas mais letais para a vítima, não somente em razão das consequências 

pessoais que a acompanham, mas também pela repercussão que traz para todos os 

setores de sua vida: trabalho, vida social e religiosa, etc., é violação máxima à 

intimidade da mulher e, sem desconsiderar os instrumentos para punir o agressor de 

forma criminal e civil, a realidade é que quando ocorre tem um efeito que dificilmente 

consegue ser debelado. (PROCÓPIO, 2018). 

É relevante pontuar que foram utilizadas no presente trabalho fontes teóricas 

americanas, canadenses, espanholas e brasileiras para buscar as formas pelas quais 

os agressores praticam a violência psicológica contra as mulheres. (CANADA, 2008; 
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HELPGUIDE.ORG, 2019; DOKKEDAHL et al., 2019; MACHADO, 2013; ALTHEIDE, 

2017, UNITED STATES, 2019). Verificou-se, então, que não há diferenças nas 

estratégias entre os homens, mesmo que de origens culturais totalmente diversas. As 

técnicas de controle consistem em isolamento, degradação, humilhação, abuso 

econômico, ameaças e lavagem cerebral. Isso reforça o papel que o patriarcado 

assume na perpetuação da violência de gênero, como resultado de uma força 

simbólica naturalizada, onde há a subjugação da mulher pelo homem sem a 

necessidade de recorrer a qualquer ato físico. 

 
2.5.3 A roda do abuso 

 
 

Outra forma de verificar como a violência psicológica serve de porta de entrada 

para formas mais extremas de violência é observando a denominada “roda do abuso 

e do poder”, desenvolvida pelo programa Duluth, de combate à violência contra a 

mulher, no Estado de Minessota, nos Estados Unidos. (DOMESTIC ABUSE 

INTERVENTION PROGRAMS, 1993). 

Por meio deste, pode-se entender o padrão geral de comportamentos abusivos 

e violentos, usados por um agressor para estabelecer e manter o controle sobre a 

mulher. No centro da roda está a unidade de poder e controle, nos aros externos a 

violência física e sexual e, em cada um dos oito raios que levam do poder e controle, 

a violência extrema, uma forma diferente de abuso não físico. (MILLER, 1999). São 

eles: uso de coação e ameaças; intimidação; abuso emocional; Isolamento; minimizar, 

negar e culpar; usar as crianças; uso de prerrogativas masculinas e abuso econômico. 

(DOMESTIC ABUSE INTERVENTION PROGRAMS, 1993). 
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Figura 1 – Roda do Abuso 
 
 

 
 

Fonte: (The Duluth Model-Power and Control Wheel, 1993). 
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2.5.4 O ciclo da violência 

 
 

Foi a psicóloga norte-americana Leonore Walker que desenvolveu a ideia de 

que a violência contra as mulheres ocorre em ciclos. (ESCUDERO NAFS, 2005). Este 

caráter cíclico da violência seria uma das razões pela qual as mulheres permanecem 

em relações abusivas. Os ciclos de violência apresentam três fases, denominadas: 

ciclo de tensão, ciclo do ataque violento e ciclo da lua-de-mel ou do arrependimento. 

No ciclo ou fase de tensão, o homem aumenta sistematicamente a tensão do 

relacionamento, gerando conflitos em relação à educação dos filhos, gastos feitos pela 

mulher ou os comportamentos desta. A mulher, visando diminuir os conflitos, passa a 

se comportar da maneira que o agressor deseja. Paulatinamente, se afasta de seus 

amigos e da família. (MILLER, 1999). 

Entretanto, a tensão não diminui e aumentam os episódios de agressão verbal 

e ameaças, criando na mulher uma sensação de perigo iminente, entrando, então na 

fase subsequente, a tensão acumulada, que gera um estado de raiva descontrolada 

por parte do homem, que passa então a intensificar os ataques. É o ciclo do ataque 

violento, onde o agressor maltrata psico, física e sexualmente a vítima. A intensidade 

dos ataques gera na mulher uma intensa sensação de desamparo e passividade, pois 

lhe retira o raciocínio lógico. Ela já não sabe o que fazer para “agradar” o parceiro, 

porque inexistem razões para a escalada da violência. (LUCENA, 2016). 

Então o agressor percebe a perda de autoestima da vítima e, vendo a mulher 

derrotada e sem esperança, dá início ao terceiro ciclo. No ciclo da lua-de-mel ou do 

arrependimento, o abusador, por medo de perder a mulher que lhe nutre o ego, a 

responsabiliza pelos ataques, dizendo que ela é responsável por tê-lo feito agir de 

forma violenta. Pede então desculpas pelos abusos (mas sempre reafirmando que foi 

a situação gerada pela mulher que fez com que ele se descontrolasse), enche a 

mulher de esperança e demonstra arrependimento, fazendo promessas de que não 

voltará a exercer violência. Este ciclo se mantém até o momento em que a tensão se 

acumule novamente e todo o ciclo recomece. (LUCENA, 2016). 

Destarte, o ciclo da violência contra a mulher inicia-se através da violência 

psicológica. Segundo Nafs et al. (2005), caso o agressor consolide suas estratégias 

de abuso e consiga manter a mulher sob o seu controle, os ciclos de ataque violento 

e de arrependimento tendem a diminuir, porque não são mais necessários. Portanto, 
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a violência psicológica além de ser a porta de entrada para as violências física e sexual 

é, também, a violência empregada para a manutenção da submissão. 

 
 

2.6 AS CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PARA A MULHER 

 
 

As implicações dessa violência invisível geram sequelas nefastas para a vida 

da vítima. Para Silva e Assumpção (2018), os efeitos psicológicos do abuso são mais 

graves que seus efeitos físicos, pois diminuem a autoestima da mulher, levando-a a 

um risco mais elevado de problemas mentais, tais como: depressão, fobia, estresse 

pós-traumático, tendências ao suicídio e consumo abusivo de substâncias, sendo um 

aspecto relevante a ideação suicida. Marie-France Hirigoyen (2002, p. 9) destaca que 

“um indivíduo pode conseguir destruir outro por um processo contínuo e atormentante 

de assédio moral”. 

E quando se fala em destruição do indivíduo, não está se empregando mera 

força de expressão. Caso claro de violência psicológica foi trazido pela Revista Piauí, 

na edição de setembro de 2008. A matéria traz a estória de uma alta servidora do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) que se envolveu amorosamente com um homem 

que conheceu pela Internet. (PINHEIRO, 2008). 

As mentiras constantes do homem, que se fez passar por agente da Mossad, 

quando, na verdade, era encarregado de pista da Infraero, casado e pais de dois 

filhos, levaram uma mulher de 36 anos, bem-sucedida profissional e financeiramente, 

sem nenhum traço anterior de qualquer doença mental, a uma completa ruína 

financeira e, tragicamente, à sua morte por envenenamento, após ingerir estricnina, 

em razão de um pacto de suicídio com o homem que conheceu e que, evidentemente, 

não se matou. (PINHEIRO, 2008). 

O amante respondeu por homicídio doloso em razão da manipulação 

psicológica que levou à mulher a um completo alijamento de si mesma. Entretanto, o 

que chama mais atenção é o fato de o indivíduo ter repetido anteriormente a mesma 

forma de violência psicológica com outras mulheres. Essas mulheres, em um dado 

momento, se reconheceram no papel de vítima de uma violência doméstica não física 

e buscaram auxílio jurídico e policial, tendo sido, todas elas, reiteradamente ignoradas 

pelo Poder Público. (PINHEIRO, 2008). 
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Logo, verifica-se que existe uma invisibilidade quanto à violência psicológica e 

ignora-se que é uma forma de violência capaz de causar diversos males à saúde da 

mulher, a exemplo da desestruturação psíquica e do consumo de drogas, que não 

raras vezes levam a quadros de depressão profunda e suicídio. (PIMENTEL, 2011). 

Nessa linha, os sintomas psicológicos a que ficam sujeitas as mulheres são de 

diversas ordens e intensidade, dentre os quais, destacam-se, o choque, a negação, o 

recolhimento, a confusão, o entorpecimento, o medo, a depressão, a desesperança e 

a baixa autoestima. Ainda, há que se atentar que mesmo que a pessoa consiga se 

desvencilhar de seu agressor, as sequelas persistem, sendo o quadro mais frequente 

o de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), que culmina em prejuízo 

irreparável à integridade psicológica, porque é um resquício permanente da sujeição 

psicológica do passado. (MACHADO, 2013). 

Os efeitos do abuso psicológico podem ser complexos, devastadores e 

duradouros. Pesquisadores que estudam as mesmas pessoas ao longo do tempo 

descobriram que as mulheres vítimas de abuso psicológico tendem a sofrer severos 

desajustes e problemas psicológicos ao longo da vida útil, embora a natureza do 

abuso e seus efeitos possam diferir de acordo com a idade. (CANADÁ, 2008). 

Importante mencionar que em se tratando de mulheres vítimas de violência 

psicológica que possuem filhos, ocorre uma dupla vitimização. Isso porque 

pesquisadores canadenses identificaram que as crianças também sofrem 

consequências negativas como resultado da exposição indireta à violência (vendo ou 

ouvindo) contra a mãe. (CANADÁ, 2008). 

Essa experiência, chamada de "vitimização indireta", foi descrita como uma das 

consequências mais insidiosas da exposição à violência por parceiro íntimo. 

(MACHADO, 2013). Pode implicar em consequências psicológicas e efeitos na saúde, 

tanto a curto quanto a longo prazo. Os pesquisadores descobriram que algumas 

crianças que vêm ou ouvem a violência psicológica experimentam transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT) e apresentam taxas mais altas de depressão, 

preocupação e frustração do que as não vítimas. Além disso, essas crianças passam 

a se relacionar usando táticas de controle e comportamentos desrespeitosos para 

conseguir o que querem. (CANADÁ, 2008). 

Em estudo que procurou determinar a relação entre a violência psicológica e a 

depressão em mulheres, Silva e Assumpção (2008) observaram que as marcas 

causadas pelo relacionamento abusivo podem ser irreversíveis para a saúde mental 
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da mulher. Outra pesquisa, realizada em 2019, por um grupo de pesquisadores norte- 

americanos, chegou ao mesmo resultado: os efeitos para a saúde da mulher, vítima 

de violência psicológica são devastadores e, ainda que cesse a violência (por morte 

do companheiro, separação, afastamento pela justiça, etc.), seus efeitos dificilmente 

desaparecem sem tratamento psicológico adequado. (DOKKEDAHL et al., 2019). 

Outros sintomas associados à violência psicológica pela mulher incluem: crises 

de pânico; intenso sentimento de medo, vergonha, culpa e problemas físicos ligados 

à doenças psicossomáticas39. 

Dessa feita, considerando o comportamento dos agressores que praticam a 

violência psicológica, a técnica que empregam para concretizá-la, as consequências 

para a saúde das mulheres e, até mesmo, de crianças, bem como a sua utilização 

como instrumento para atos violentos ainda mais gravosos, estes revelam que a 

sociedade e as instituições de forma geral não podem ficar alheias a esta realidade. 

Outro problemática reside na dificuldade de identificação da violência psicológica. 

 
 

2.7 DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: 

NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO 

 
A violência psicológica contra a mulher tem uma série de particularidades que 

a distingue das outras formas de violência. Fundamentalmente, pelo fato de ser 

destituída de materialidade, suas marcas são psíquicas, não deixam marcas visíveis, 

o que levou Hyrigoyen (2002) a denominá-la de violência “limpa”40. É que a 

identificação da agressão se baseia na palavra da vítima e o seu grau de extensão há 

que ser avaliado por meio de investigação psicológica. 

 
 

 
39 O Ministério da Saúde comprovou que a maioria das tentativas de suicídio por mulheres no Brasil 

está relacionada à violência doméstica. (FORMENTI, 2017). 
40 O psicólogo espanhol Iñaki Piñuel (2016) estudou as relações amorosas em que um dos parceiros é 

um psicopata integrado. No aspecto da manipulação, nada se difere de relacionamentos em que há a 

prática de violência psicológica. Elenca o autor vinte mecanismos habituais que o assediador aplica a 

sua vítima. Segundo ele, todos os mecanismos provocam na vítima um sentimento de violação 

continuada de sua alma. A título de ilustração, citam-se alguns das violações perpetradas pelo 

assediador, que correspondem perfeitamente às peculiaridades da violência psicológica contra as 

mulheres: a) indução de dependência psicológica; b) falsa acusação: inversão do processo de 

vitimização; c) a repressão das emoções negativas da vítima que geram uma ausência de defesa 

psicológica; d) o abuso, o assédio e o maltrato psicológico e emocional; e) o menosprezo e o difamação: 

a introdução da culpa na vítima. 
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Ainda, é comum a inversão da culpa, onde a vítima do abuso passa por 

períodos de negação, culpando-se e não se reconhecendo na condição de sofredora 

da violência. Pimentel (2009) enfatiza que a violência psicológica é muito presente 

nas relações conjugais e, na maioria das vezes, não é reconhecida pelas mulheres. 

Isso decorre da forma com que o agressor a exerce, com o constante rebaixamento 

da vítima, que se vê desprovida de qualquer autoestima e, consequentemente, 

vulnerável totalmente ao controle. 

As razões para essa dominação do agressor em face da mulher podem ser 

analisadas a partir da teoria desenvolvida por Bordieu (2002). O sociólogo francês 

discorre sobre a dominação masculina como instrumento social enraizado nos mais 

diferentes níveis sociais e que se perpetua, indiscriminadamente, apesar da explícita 

desigualdade de gênero. (BORDIEU, 2002). A isso, o autor denomina “força 

simbólica”, caracterizada por uma espécie de poder de subjugação de um pelo outro, 

sem a necessidade de qualquer coação física. Em um sistema social e jurídico 

androcêntrico, onde a dominação masculina é praticamente institucionalizada, a 

violência psicológica contra a mulher encontra terreno fértil. (BORDIEU, 2002). 

Para tanto, primeiramente, há que se ter o conhecimento dessa forma de 

violência, tanto pelas mulheres quanto pelos homens, pelos profissionais de saúde41, 

pelos operadores do direito (delegados, promotores e juízes), pelos governos e pela 

sociedade como um todo. 

Logo, a problemática inicial é de identificação, em se tratando da mulher, em 

associar a situação que vivencia a uma forma de violência e, ao homem, em 

reconhecer que seu comportamento abusivo é violência e o sujeita a sanções de 

ordem civil e penal. (FEIX, 2011). Aos profissionais de saúde é preciso compreender 

a situação das mulheres sujeitas à violência psicológica, bem como seu papel proativo 

e de responsabilidade acerca dessa realidade. (DOKKEDAHL et al., 2019). 

Já os operadores de direito, frente a contatos com mulheres submetidas à 

violência psicológica devem tomar medidas para protegê-las e instrumentalizar o 

processo de forma adequada para sustar o ciclo de violência. Os governos devem 

 

 
41 Em um estudo canadense sobre atitudes públicas em relação à violência familiar, um em cada dois 

das pessoas pesquisadas reconheceram o abuso psicológico e físico como uma forma de violência  

familiar. Ocorre que a pesquisa detectou que embora os entrevistados achem que a violência familiar,  

envolvendo abuso verbal como insultar ou humilhar a vítima possa resultar em efeitos psicológicos 

negativos e baixa autoestima, indicaram maior nível de preocupação para as vítimas de abuso físico e 

sexual. (CANADA, 2008). 
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promover políticas públicas para a instrução de todos acerca da violência psicológica 

e, ainda, criar meios para sua prevenção. Finalmente, a sociedade, de forma geral, 

precisa dar a importância que a violência psicológica merece, à medida que é a forma 

mais comum de violência contra a mulher e porta de entrada para a violência física. 

(HEIM, 2016). 

Outro desafio é que a violência psicológica é frequentemente caracterizada de 

maneiras diferentes. Por exemplo, a conceituação de "controle coercitivo" geralmente 

pode ser entendida de duas maneiras: primeiro, como uma tentativa geral de controlar 

o parceiro, em que a violência psicológica é uma maneira de obter controle e, em 

segundo, como um subtipo de violência doméstica, em que a violência psicológica é 

parte do processo. O primeiro é descrito em uma perspectiva estrutural como mais 

grave e assimétrico de gênero e geralmente é entendido como uma representação da 

desigualdade de gênero, enquanto o último reflete uma continuidade da escala de 

violência, em que a agressão psicológica faz parte de comportamentos mais 

controladores que tendem a um grau de violência maior. (DOKKEDAHL et al., 2019). 

Até aqui, foram traçadas as origens da violência em geral e da violência 

psicológica, bem como a razão para a sua ocorrência. Ainda, delineou-se um conceito 

desta forma de violência, as estratégias usadas pelos agressores para a prática e as 

consequências da mesma na vida das mulheres. O segundo passo é apontar quais 

os direitos violados por essa forma de violência. 
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3 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER ENQUANTO ABUSO DOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
Ao abordar o tema concernente aos direitos da personalidade se faz 

necessário, primeiramente, situar tal questão dentro de um dado panorama histórico, 

visto que qualquer análise jurídica que não tenha como base a realidade que se 

impõe, levando em conta somente aspectos científicos, mostra-se falha, como bem 

observa Francisco Amaral: 

 
Creio ser impossível uma perfeita compreensão do fenômeno jurídico, 

principalmente do direito civil, sem recurso à investigação histórica, 

que permite identificar os fatores que nele vêm influindo, ao longo do 

seu processo de formação, principalmente os que se verificam no seu 

estágio atual, de significativas mudanças. (AMARAL, 2003, p. 110). 

 

Para tanto, procurar-se-á analisar brevemente o modelo ideológico em que se 

encontrava a sociedade e, consequentemente, o direito vigente, quando da inserção 

desta categoria de direito no ordenamento jurídico. Tal premissa se mostra 

fundamental para o desenvolvimento do presente trabalho, pois é a partir dela que se 

poderá demonstrar o motivo pelo qual construiu-se a categoria dos direitos da 

personalidade e o alcance que tais direitos assumem, atualmente, no direito pátrio. 

Deve-se atentar, ainda, para alguns aspectos. Primeiramente de que, ao falar 

de direitos da personalidade, é necessário relacioná-lo com o direito constitucional, 

pois como demonstrar-se-á, este último representa a base sob a qual se sustentam 

os primeiros. De outro lado, há que se ter em mente os novos valores que levaram à 

criação e à concretização desta categoria de direitos denominada direitos da 

personalidade. 

A par desta noção histórica, pode-se então apresentar uma noção dos direitos 

da personalidade, para, num segundo momento, enfrentar a questão proposta, 

relativa à violação dos direitos da personalidade decorrentes da violência psicológica 

contra a mulher. 

 
3.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 
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Enquanto base jurídica do ordenamento de todas as sociedades, o Direito Civil 

experimentou, desde seu surgimento, com o Direito Romano, diversas modificações 

e adaptações frente ao desenvolvimento da sociedade. (ZANINI et al., 2018). Como 

não poderia deixar de ser, e como instrumento voltado a disciplinar as relações 

travadas pelo homem, sua evolução é constante, desenvolvendo-se à luz das novas 

realidades criadas pelo homem42. (CAMARGO, 2006). 

Atualmente, vivencia-se no Direito Civil um momento de superação do modelo 

ideológico e social e a inauguração de uma nova fase neste ramo do direito, conforme 

bem colocado por Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 64): 

 
O sistema de Direito Civil vive hoje um momento de profundas 

incertezas e indefinições. O descompasso existente entre, de um lado, 

seus conceitos essenciais, a parte fundante de sua dogmática, 

provenientes do Direito romano e reelaborados pela Pandecteísta, e, 

de outro, o contexto completamente diferente – talvez mesmo oposto 

– em que tais conceitos permanecem sendo invocados, gera uma 

verdadeira crise de identidade. 

 
 

Este rompimento traz consigo uma série de transformações às quais o direito 

contemporâneo vem procurando se adaptar. Dentre estas alterações, destaca-se 

como a mais significativa, aquela que culminou em um processo de 

despatrimonialização do direito civil. 

Para bem compreender tal fenômeno deve-se ter em mente que a ideologia 

inspiradora dos códigos civis dos séculos XIX e XX adveio da Revolução Francesa, 

ou seja, do individualismo jurídico liberal, que estabeleceu, dentre outras coisas, a 

tríade sob a qual se orientou o Direito Civil moderno (liberdade, igualdade e 

patrimônio) e a dicotomia entre Direito Privado e Direito Público. (LÔBO, 1999). 

Gustav Radbruch (1997, p. 252) sintetiza de forma bastante clara tais 

concepções sob a perspectiva do Estado Liberal: 

 
para o liberalismo o direito privado é o coração de toda a vida jurídica 

e o direito público, pelo contrário, apenas uma leve moldura que deve 

ser de protecção ao primeiro particularmente ao direito de 

propriedade. E na verdade, se a declaração dos direitos do homem e 

do cidadão, de 1789, via na Coroa apenas um poder revogável, 

delegado pela nação no interesse de todos e não do monarca, via, por 
 

42 Ihering (2002, p. 30) ilustra como perfeição a evolução constante do direito: “não podemos deixar de 

reconhecer que, tal qual a língua, também o direito realiza uma evolução involuntária e inconsciente,  

ou, para usar a expressão orgânica, que se processa de dentro para fora”. 
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outro lado, na propriedade privada, um direito natural, sagrado, 

inviolável e imprescritível. O soberano absoluto não fazia mais do que 

ceder o seu lugar no trono ao capital absoluto. 

 

Conforme afirma Amaral (2003), a dicotomia entre Direito Público e Privado 

representou um dos postulados básicos do Estado Liberal, sendo que a separação 

entre tais ramos de direito correspondia à separação existente também entre os 

sistemas da política e da economia, com outra característica: a da abstenção do 

Estado em intervir na segunda. 

Portanto, o que se vislumbrava era um Direito Civil que procurava ao máximo 

se afastar do Direito Público, sob o argumento de proteção da liberdade do indivíduo, 

mas cujo objeto era a proteção do patrimônio de forma absoluta. 

A superação do modelo liberal e o advento do Estado Social romperam com 

essa estrutura, traçando um novo paradigma para o Direito Civil contemporâneo. Isto 

porque o modelo do Estado Social continha valores diversos daqueles que 

sustentavam o liberalismo. Por óbvio, estas alterações também se refletiram no direito, 

em especial, na distinção existente entre Direito Civil e Privado, pois como acrescenta 

Radbruch (1999, p. 256), “dentro de uma ordem jurídica de carácter social o direito 

público e o privado não se acham ao lado um do outro, separados por uma fronteira 

rigorosa. Pelo contrário, tendem a confundir-se e invadir-se reciprocamente”. 

Dessa forma, o alicerce do Direito Civil, focado essencialmente no patrimônio, 

transmuta-se e passa a ter como enfoque a pessoa humana, passando, então, da 

patrimonialização à personalização. Com a despatrimonialização43, individua-se uma 

tendência normativo-cultural; evidencia-se que no ordenamento se operou uma 

opção, que, lentamente, se vai concretizando, entre personalismo (superação do 

indivíduo) e patrimonialismo (superação da patrimonialidade como um fim a si mesma, 

do positivismo, antes, e do consumismo, depois, como valores). (PERLINGIERI, 

2002). O Direito Civil, então, perde o seu caráter patrimonialista e firma-se como um 

direito personalista44, à medida que tem por objetivo a proteção da pessoa e dos seus 

interesses de ordem familiar e patrimonial. 

 
43 São sinônimos de despatrimonialização: socialização, publicização e humanização. 
44 Quando se aduz que o Direito Civil assume uma visão personalista, deve-se levar em conta que esta 

visão vai ser assumida em todo o ordenamento jurídico e não apenas pelo Direito Civil. Isto porque, 

com o fim da dicotomia entre Direito Público e Privado, o Direito Civil será orientado também de acordo 

com os valores de Direito Público trazidos pelas Constituições. (ZANINI, 2018; LÔBO, 1999). De outro 

lado, o fato de o Direito Civil assumir uma concepção personalista não quer dizer uma adoção de noção 

individualista de sociedade, e sim a noção de pessoa inserida numa comunidade. 
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É de se perceber que esta mudança tão significativa em um dos pilares 

fundamentais do Direito Civil não se deu de forma repentina, mas resultou de um longo 

processo em que o mundo passou por intensas modificações sociais e morais, 

resultantes de diversos fatores, tais como a Segunda Guerra Mundial e o surgimento 

do Estado Social de Direito. João Pedro Gebran Neto (2002, p. 46) pontua com muita 

clareza essa transição: 

 
desde a Declaração dos Direitos do Homem até o advento da Segunda 

Guerra Mundial prevaleceu no mundo ocidental uma concepção de 

Estado liberal, com restrições à ação estatal e um catálogo mínimo de 

direitos e garantias individuais. Após a Segunda Guerra ocorre uma 

mudança paradigmática, voltando-se as cartas constitucionais para 

modelos democráticos e social-democráticos, estabelecendo direitos 

fundamentais. 

 

Então, com o surgimento do Estado Democrático de Direito, a figura da pessoa 

humana desloca-se para o centro do ordenamento jurídico e tem-se a consagração 

do princípio da dignidade da pessoa humana45 nas cartas constitucionais advindas do 

período posterior à Segunda Guerra Mundial. Segundo Lotufo: 

 
muitas matérias relativas à pessoa humana acenderam, neste 

período, em nível Constitucional, sendo necessário, portanto, uma 

ampla reforma de concepção do Direito Civil, bem como uma 

reestruturação dos Códigos Civis. Surge um descompasso e a 

necessidade de um novo estudo, o que muitos autores, entre estes, 

Joaquim Arce Florez-Valdes, na Espanha, Ana Prata, em Portugal, 

Marc Frangi e Pierre Kayser, na França, Pietro Perlingieri e Antonio 

Badassare, na Itália, chamaram de Direito Civil Constitucional, 

pregando a inteligência do Direito Civil tendo como centro não mais o 

Código Civil mas a Constituição dos respectivos países. (LOTUFO, 

2006, p. 25). 

 

A partir do momento que a dignidade da pessoa humana adquiriu status 

constitucional e passou a ser princípio orientador de todo sistema, rompeu-se, 

automaticamente, com toda a estrutura ideológica sob a qual se fundava o Direito Civil 

que, em decorrência do personalismo, passou a ter como fundamento ideológico, na 

expressão de Larenz (1978), a pessoa. Somente a partir do surgimento do Estado 

 
45 Claro é o conceito do princípio da dignidade da pessoa humana apontado por Szaniawiski (2005, p. 

143): “O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser vislumbrado sob dois aspectos. De um  

lado, representa uma qualidade substancial do ser humano. A dignidade como sendo a expressão da 

essência da pessoa humana, e de outro, o fundamento da ordem política e de paz social, revelando - 

se uma fonte de direitos”. 
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Democrático de Direito é que se pode falar em processo de personalização do 

ordenamento jurídico, em direitos fundamentais e, posteriormente, em direitos da 

personalidade. 

Diante disso, o Estado Democrático de Direito, o caráter personalista do direito, 

os direitos fundamentais e direitos da personalidade, se correlacionam, e se 

pressupõem, culminando numa ordem lógica em que a falta de um dos elementos 

implica na inexistência do subsequente. Isto porque o Estado de Democrático de 

Direito implica que a pessoa seja tida como centro de todo ordenamento jurídico e que 

receba uma efetiva tutela de seus direitos, que se traduzem na garantia dos direitos 

fundamentais. (SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

De outro lado, não se pode conceber direitos da personalidade sem que exista 

uma tutela efetiva dos direitos fundamentais. Neste sentido é a posição de Lamartine 

Corrêa e Francisco Muniz: 

 
com efeito, vimos não ser possível conceber-se a tutela efetiva dos 

direitos da personalidade fora do contexto de uma tutela aos direitos 

do homem. Só no Estado de direito essa tutela alcança real efetivação. 

E, reciprocamente, só há Estado de direito se existir uma ordem 

jurídica baseada na proclamação de tais direitos e em sua efetiva 

proteção. (CORRÊA; MUNIZ, 1978, p. 48). 

 

Portanto, há que se ter em mente que as constituições democráticas, a partir 

do advento do Estado Social, transformaram-se em fundamento do ordenamento 

jurídico, o que significa que o Direito Civil deve ser orientado de acordo com os 

princípios e valores elencados nas Cartas Constitucionais. (LÔBO, 1999). Logo, a 

Constituição passa a ter fundamental importância para a interpretação e o 

desenvolvimento do Direito Privado, pois não se limita mais a regular a organização 

do Estado, mas também a estabelecer princípios gerais de direito, os quais delimitam 

a área de atuação de todos os ramos de direito. (LARENZ, 1978). A Constituição 

passa à qualidade de foco de iluminação que informa e dá valores ao Direito Civil. 

(LOTUFO, 2006). 

 
3.1.1 A pessoa como centro do sistema jurídico: novo paradigma do Direito Civil 
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Decorre do pensamento da Igreja Social Cristã o pioneirismo com relação à 

concepção de uma dignidade pessoal, pertencente a cada indivíduo, a qual se 

desenvolveu na filosofia moderna e se consolidou como atributo de valor absoluto e 

inerente ao ser humano. (CAMARGO, 2006)46. 

É a tradição cristã e a filosofia kantiana as duas grandes correntes das quais a 

dignidade retira toda a sua riqueza de conteúdo. O Cristianismo atrela o conceito de 

pessoa ao de dignidade e, por sua vez, Kant (2002) preenche o conceito com uma 

concepção moderna, humanista e universalista, dando-lhe uma sustentação filosófica: 

 
todos os seres humanos estão, pois, submetidos a essa lei que ordena 

que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros 

simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins 

em si [...]. A moralidade consiste, pois, na relação de toda a ação com 

a legislação, somente mediante a qual é possível um reino dos fins 

[...]. No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade [...] a coisa 

que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer 

equivalência, compreende uma dignidade [...] a moralidade é a única 

condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois 

só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. Por 

isso, a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade, 

são as únicas coisas providas de dignidade [...]. A própria legislação, 

no entanto, que determina todo o calor, por isso mesmo deve ter uma 

dignidade, ou seja, um valor incondicional, incomparável, para o qual 

só a palavra respeito confere a expressão conveniente de estima que 

um ser racional deve lhe tributar. A autonomia é, pois o fundamento 

da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. 

(KANT, 2002, p. 62-65). 

 
Desta forma, a pessoa deve ser entendida como um conceito ético 

fundamental, que se traduz num personalismo ético, sendo este a base ideológica do 

Código Civil. (LARENZ, 1978). Tal noção de ser humano decorre da manifestação do 

personalismo ético enunciado por Kant (2002), para o qual, a pessoa, enquanto fim 

em si mesma, representa um imperativo ético fundamental do ordenamento: 

 
 
 
 
 

46 Canotilho (1996, p. 502) indica o pensamento cristão e o surgimento da noção dos direitos naturais 

como precursores da ideia que culminou nos direitos fundamentais do homem: “As concepções cristãs 

medievais, especialmente o direito natural tomista, ao distinguir entre lex divina e lex positiva, abriram 

o caminho para a necessidade de submeter o direito positivo às normas jurídicas naturais, fundadas na 

própria natureza dos homens”. Com o mesmo teor, expõe Silva (2000, p. 177) que “o cristianismo  

primitivo continha uma mensagem de libertação do homem, na sua afirmação da dignidade eminente 

da pessoa humana, porque o homem é uma criatura formada à imagem de Deus, e esta dignidade 

pertence a todos os homens sem distinção, o que indica uma igualdade fundamental de natureza entre 

eles”. 
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los seres irracionales tienen solamente un valor relativo, como medios 

y, por ello, se llaman cosas; en cambio, los seres racionales son 

llamados personas, pues su naturaleza les distingue ya como fines en 

sí mismos.De ello se sigue que todo ser humano tiene frente a 

cualquier otro el derecho de ser respetado por él como persona, a no 

ser perjudicado en su existencia (la vida, el corpo, la salud) y en un 

ámbito propio del mismo y que cada individuo está obligado frente a 

cualquier otro de modo análogo. (LARENZ, 1978, p. 45)47. 

 
 

De tal modo, o ser humano, precisamente porque é pessoa, possui dignidade, 

sendo esta característica a que o distingue de todos os demais seres irracionais. 

Como o direito é voltado para o ser humano, e o ser humano possui como 

característica distintiva a qualidade de ser pessoa, deve o direito se orientar para 

garantir a sua dignidade, sendo este o fundamento ideológico de todo o sistema 

jurídico. 

Tendo como base essa ideia de pessoa é que as Constituições dos Estados 

Democráticos começaram a estabelecer os direitos fundamentais, dentre os quais se 

encontra o da dignidade da pessoa humana48 49. Considerando que o Direito Civil, até 

o advento destas cartas constitucionais, tinha como fundamento ideológico a proteção 

do indivíduo (e não da coletividade), sob uma ótica patrimonial, viu-se a necessidade 

da releitura deste ramo do direito, o que culminou no processo de constitucionalização 

do Direito Civil (LÔBO, 1999). Tal processo representou a superação da dicotomia 

entre Direito Público e Privado, pois se percebe que a aplicação de ambos deve ser 

orientada para o mesmo fim, que é a proteção da dignidade da pessoa humana: 

 
 

 
47 “Os seres irracionais têm apenas valor relativo, como meios e, portanto, são chamados de coisas; 

por outro lado, seres racionais são chamados pessoas, pois sua natureza já os distingue como fins em 

si mesmos. Daqui resulta que todo ser humano tem diante de si o direito de ser respeitado como 

pessoa, de não ser prejudicado em sua existência (vida, corpo, saúde) e em seu próprio ambiente e, 

obrigado frente aos demais de modo semelhante”. (LARENZ, 1978, p. 45, tradução nossa). 
48 CANOTILHO (1996, p. 362) discorre sobre o fenômeno no Direito Português: “a Constituição da 

república não deixa quaisquer dúvidas sobre a indispensabilidade de uma base antropológica 

constitucionalmente estruturante do Estado de Direito. Portugal é uma república soberana baseada na 

dignidade da pessoa humana”. A “Constituição Alemã também adotou o principio da dignidade da 

pessoa humana em seu artigo 1º e o mesmo se passa em relação à Constituição Italiana que adotou 

o princípio em seu Art. 3”. (CANOTILHO, 1996, p. 363). 
49 Oportuno colocar a relação existente entre os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, 

como aponta Camargo (2006, p. 48): “é indiscutível a existência de uma relação de dependência entre 

a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Ao mesmo tempo em que os direitos 

fundamentais surgiram como uma exigência da dignidade de proporcionar um pleno desenvolvimento 

da pessoa humana, é certo também que somente através da existência desses direitos a dignidade 

poderá ser respeitada, protegida e promovida. Por esta razão, a exigência de cumprimento e promoção 

dos direitos fundamentais, encontra-se estritamente vinculada ao respeito à dignidade da pessoa 

humana”. 
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a Constituição tem disposições de conteúdo civilista aplicáveis ao 

âmbito privado. Igualmente, tem em seu seio as normas fundamentais 

da comunidade, a sua forma de organizar-se, às quais se remete 

permanentemente o Direito Privado. De outro ponto de vista, o Direito 

Privado é Direito Constitucional aplicado, pois nele se detecta o projeto 

de vida em comum que a Constituição tenta impor, o Direito Privado 

representa os valores sociais de vigência efetiva. (LORENZETTI, 

1998, p. 253). 

 
Por conseguinte, o Direito Civil não é visto mais como uma antítese ao Direito 

Público, não existindo contraposição entre estes, pois, aquele também prevê direitos 

dos cidadãos frente ao Estado. Não se pode, portanto, destacar o Direito Civil como 

mecanismo isolado, destituído de conteúdo constitucional. (PERLINGIERI 2002). A 

partir desta nova visão, em que o Direito Civil e Direito Público, obrigatoriamente, se 

inter-relacionam, se desenvolve a teoria relativa aos direitos de personalidade, tendo 

como pano de fundo a dignidade da pessoa humana. 

 
3.2 NOÇÃO ACERCA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

Ao abordar o tema atinente aos direitos de personalidade é essencial pontuar, 

conforme apontado por Tepedino (2004), que tal categoria de direitos é fruto de 

elaboração teórica originária das doutrinas francesa e germânica, da segunda metade 

do século XIX, ou seja, é categoria jurídica relativamente recente. Em razão disso, 

perdura ainda uma grande dificuldade em se estabelecer um conceito uníssono de tal 

ordem de direitos, visto que subsistem discussões quanto a sua natureza e alcance. 

Diante da necessidade de traçar uma noção, há que se tomar em conta duas 

considerações: a abrangência que o conceito de personalidade humana assume no 

sistema jurídico e os direitos da personalidade como instrumentos que garantem a 

sua tutela. 

Por conseguinte, quando se fala em personalidade no âmbito do direito, há que 

se considerar as acepções que podem assumir tal termo. Num primeiro momento, o 

termo “personalidade” traduz-se na possibilidade de a pessoa ser sujeito de direito, 

ou seja, de ser titular de direitos e obrigações. A personalidade aqui equivale à 

capacidade, onde a pessoa figura como o elemento subjetivo das situações jurídicas. 

Num segundo sentido, a personalidade deve ser entendida como o “conjunto de 

características e atributos da pessoa humana” (TEPEDINO, 2004, p.41) e, então, a 

personalidade passa de direito à valor fundamental a todo o ordenamento. 
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Os direitos de personalidade visam proteger a personalidade em sua segunda 

acepção, ou seja, como valor, onde a pessoa não representa apenas elemento o 

subjetivo da relação jurídica, mas também o seu elemento objetivo, conforme defende 

Perlingieri (2002, p. 155): 

 
a esta matéria não se pode aplicar o direito subjetivo elaborado sobre 

a categoria do “ter”. Na categoria do “ser” não existe a dualidade entre 

sujeito e objeto, porque ambos representam o ser, e a titularidade é 

institucional, orgânica. Onde o objeto da tutela é a pessoa, a 

perspectiva deve mudar, torna-se necessidade lógica reconhecer, 

pela especial natureza do interesse protegido, que é justamente a 

pessoa a constituir ao mesmo tempo o sujeito titular do direito e o 

ponto de referência objetivo de relação. 

 

Assim sendo, a noção de personalidade que enseja proteção é justamente 

aquela em que esta é vista como um valor que decorre do próprio ser humano: 

 
a personalidade é, então, o instituto básico do direito civil, e a pessoa, 

o seu núcleo fundamental. O direito protege-a e garante-lhe a 

reprodução e a conservação, por meio dos direitos de personalidade, 

do direito de família e do direito patrimonial. O instituto da 

personalidade, compreende, assim, as normas sobre o princípio e o 

fim da existência, qualificação e exercício dos direitos das pessoas 

físicas e jurídicas. (AMARAL, 2003, p. 141). 

 

A personalidade consiste na parte intrínseca do ser humano. É o primeiro bem 

pertencente à pessoa, o mais importante, já que somente através dele se pode 

adquirir e defender os demais bens, tais como a vida, a integridade, a liberdade, entre 

outros. A tutela desses bens é dada pelos direitos da personalidade, que em última 

análise, intentam salvaguardar a dignidade. (CANTALI, 2009). 

Portanto, os direitos de personalidade abrangem os direitos que são 

considerados essenciais à pessoa humana, no que se refere a sua dignidade, em 

outras palavras, os direitos de personalidade são aqueles que visam tutelar os 

atributos decorrentes da personalidade enquanto valor. Quanto ao alcance desses 

direitos, discorre De Cupis (2004, p. 24) que: 

 
existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma 

susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 

concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos 

perderiam todo o interesse pelo indivíduo – o que equivale dizer que 

se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os 
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chamados direitos essenciais, com os quais se identificam 

precisamente os direitos de personalidade. 

 

Por sua vez, Orlando Gomes (1997, p. 151), relata a dificuldade de estabelecer 

um conceito acerca dos direitos de personalidade, afirmando que tal definição deve 

levar em conta o objeto de tais direitos: 

 
a diversidade dos conceitos na doutrina atesta a dificuldade de 

formulação, agravada pela circunstância de ser heterogênea a 

categoria dos direitos de personalidade e convertida sua 

fundamentação. Noção mais clara obtém-se mediante delimitação de 

seu objeto em termos perfeitamente admissíveis. Constituem-no os 

bens jurídicos em que se convertem projeções física ou psíquicas da 

pessoa humana, por determinação legal que os individualiza para lhes 

dispensar proteção. 

 

Para Sílvio Rodrigues (2003), direitos de personalidade são aqueles “inerentes 

à pessoa humana e, portanto, a ela ligados de maneira perpétua e permanente” (2003, 

p.61), não podendo existir um ser humano sem direito à vida, por exemplo. O eminente 

civilista Caio Mário da Silva Pereira (1999) aduz que a par dos direitos 

economicamente apreciáveis, outros há, não menos valiosos, merecedores de 

amparo e proteção da ordem jurídica atinente à própria natureza humana. 

Conclui-se, assim, que os conceitos apresentados pela doutrina se 

assemelham à medida que colocam os direitos de personalidade como direitos que 

visam tutelar a pessoa humana no que se refere a seus atributos. Atributos estes que 

decorrem da personalidade entendida como valor, onde o objeto e o sujeito de tais 

direitos residem na própria pessoa50. 

É esse conteúdo da personalidade que compõe a pessoa humana e atribui 

dignidade ao objeto de estudo dos direitos da personalidade que, finalmente, foram 

disciplinados expressamente no Código Civil de 2002. 

 
 
 

50 Gomes (1997, p.151) discorda desta visão de que o sujeito e o objeto dos direitos de personalidade 

se confundem e residem na própria pessoa, afirmando o referido autor que “não é a personalidade, por 

outro lado, objeto desses direitos, visto que, sendo o pressuposto de todos os direitos, em si mesma 

não é um direito e muito menos objeto de qualquer relação”. Para ele, o objeto desses direitos seria  

constituído de bens jurídicos, os quais seriam enunciados pela lei, e que não se confundiriam com a 

personalidade, que jamais poderia ser objeto desses direitos. É de se observar que a posição de 

Orlando Gomes foi calcada sob a ótica patrimonialista do Direito Civil, onde o objeto da relação jurídica 

deveria representar necessariamente um bem jurídico externo à pessoa humana. Segundo Tepedino 

(2004, p. 30), esta visão não mais se justifica e consolidado está o fato de que os direitos de 

personalidade têm por objeto a própria pessoa do sujeito. 
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3.3 DIREITOS DE PERSONALIDADE NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

 
 

O Código Civil brasileiro de 1916 não previa expressamente os direitos de 

personalidade, tão somente lançava alguns meios indiretos de proteção destes 

direitos relativos à pessoa humana. 

Já o Código Civil de 200251, construído sob uma ótica distinta do anterior, 

representou um grande avanço no que se refere à tutela da personalidade humana, 

ao contemplar um capítulo próprio para tratar dos direitos de personalidade, o Capítulo 

II do Livro I da Parte Geral, composto pelos artigos 11 a 21: 

 
o Código Civil brasileiro dedica todo um capítulo aos direitos de 

personalidade, categoria à qual o legislador se refere pela primeira 

vez. Sua posição, na parte geral do código, reflete uma mudança 

paradigmática do direito civil, que se reconhece como parte de um 

ordenamento cujo valor máximo é a proteção da pessoa humana. A 

esta constatação segue uma reelaboração da dogmática civilista, na 

qual os direitos de personalidade desempenham importantíssimo 

papel fundamental. (DONEDA, 2003, p. 35). 

 

Pinto (2003, p. 8) também se refere à inovação do Código Civil brasileiro como 

algo que deva ser saudado e acentuando, diante da sua relevância em face do texto 

constitucional: 

 
a consagração no Código Civil desses direitos marca, com a chancela 

do legislador, o acolhimento e a recepção dos “direitos do Homem” no 

diploma fundamental do direito privado. Estes, que não eram já 

apenas direitos fundamentais perante o poder público – reconhecidos, 

pelo menos, desde a época das grandes declarações de direitos -, 

mas se estendiam também às relações privadas por força das próprias 

disposições constitucionais que os consagravam, passam agora a ter, 

consagrado na lei, um “equivalente” civilístico, através do qual se 

haverá de processar, em primeira linha, a recepção e a actuação das 

correspondentes valorações constitucionais neste domínio. (PINTO, 

2003, p. 8). 
 
 
 

 
51 Lotufo (2006, p. 28) destaca a ideologia que inspirou o Código Civil de 2002, tornando-o Código 

aberto e fundado no indivíduo e na coletividade: “Este Código, pelas suas próprias raízes 

metodológicas e filosóficas, não tem a aspiração de ser um Código fechado. É um Código que está 

embutido do que o prof. Reale chamou de princípio da socialidade, ou seja, todos os valores do Código 

encontram um balanço entre o valor do indivíduo e da sociedade. Não exacerba o social e, ao mesmo 

tempo, procura em todas as regras não exarcebar o individualismo”. 
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A consagração dos direitos da personalidade no Código Civil de 2002 

representa o acolhimento dos direitos fundamentais ao Direito Privado (SIQUEIRA; 

PICCIRILLO, 2009). Desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), 

no período pós-Segunda Guerra Mundial, uma série de direitos humanos foram 

reconhecidos no cenário internacional. (CAMARGO, 2006). Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, muitos desses direitos foram incorporados 

expressamente enquanto direitos fundamentais, mas desprovidos de eficácia plena, 

pois apresentavam conteúdo geral e de princípio. É com a enunciação dos direitos da 

personalidade no Código Civil de 2002 que se conferiu eficácia para os atributos mais 

delicados à personalidade52. 

No Código Civil brasileiro, os direitos de personalidade podem ser divididos em 

dois grupos: a tutela geral de personalidade53, constante do art. 1254 e os direitos 

especiais de personalidade, dos arts. 13 a 21, onde se encontram algumas tipificações 

específicas de alguns desses direitos. (BRASIL, 2002). 

Especial atenção deve ser dada quando da interpretação do art. 12, que prevê 

a possibilidade de cessão de ameaça ou de lesão à direito de personalidade. (BRASIL, 

2002). Tal artigo teve como inspiração o art. 70, do Código Civil Português55, que 

 

52 Preliminarmente, é cabível uma pequena digressão quanto à diferenciação de três categorias de 

direitos: direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Todas as nomenclaturas 

fazem referência a singularidades da personalidade humana que merecem proteção na ordem jurídica 

interna e externa dos Estados. A diferença, portanto, encontra-se com relação ao espaço de 

manifestação de cada um. A terminologia “direitos humanos” é mais utilizada para designar direitos  

previstos na ordem internacional, não estabelecendo relação com as previsões legislativas internas de 

cada Estado. Por “direitos fundamentais” entende-se aquela gama de direitos relacionados à proteção 

do ser humano, devidamente positivados na Constituição de cada país. Finalmente, os “direitos da 

personalidade” referem-se aos atributos humanos que necessitam de especial proteção no âmbito das 

relações privadas, mas que também possuem fundamento na Constituição e previsão nos planos 

nacional e internacional. (SCHREIBER, 2014, p. 13). Essa é a razão pela qual a Declaração das Nações 

Unidas de 1948 utiliza a expressão Direitos Humanos, enquanto a Constituição de 1988 tratou como 

Direitos Fundamentais, e o Código Civil brasileiro como direitos da personalidade. Estes termos, no 

entanto, não devem gerar confusão, tendo em conta que todas essas designações se orientam a fim 

de completar a singularidade da personalidade humana, merecedora de proteção. 
53 Oportuna é a definição de Larenz quanto ao direito geral de personalidade: “tem que se entender o 

direito geral da personalidade como o direito ao respeito, à não lesão da pessoa em todas as suas 

manifestações imediatas dignas de proteção (tais como declaradas oralmente ou escritas pela mesma) 

e na esfera privada e íntima.” (LARENZ, 1978, p.161, tradução nossa). 
54 Embora a maioria dos autores entenda que a cláusula geral de personalidade no Código Civil 

brasileiro seja representada apenas pelo artigo 12, Tepedino (2004) afirma que o artigo 21 também é 

uma cláusula geral de personalidade. 
55 Quanto à influência do Código Civil português, destaca Pinto (2003, p. 7): “um primeiro aspecto em  

que é flagrante a aproximação entre ambos os diplomas é o que respeita à localização das normas 

sobre direitos de personalidade no sistema do Código. A matéria encontra-se no Código Civil Brasileiro 

logo nos artigos 11 a 21, no Capítulo II do Título I (Pessoas naturais) da Parte Geral. Em Portugal, a 

localização é a correspondente à secção II do capítulo do Código Civil Português relativo às pessoas 

singulares da Parte Geral (dentro do subtítulo relativo às pessoas e do título da relação jurídica). É 

igualmente patente que as opções do legislador brasileiro se aproximaram muito do Código português 
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prevê, expressamente, uma cláusula geral de tutela da personalidade humana56. 

(SOUSA, 1995). Assim, o art. 12 seria uma cláusula geral de tutela da personalidade 

humana. 

Contudo, a doutrina brasileira diverge quanto à esta questão. Enquanto alguns 

autores entendem que o art. 12 constitui uma cláusula geral de personalidade, outros 

apontam que o referido artigo não conseguiu atingir o alcance constante do art. 70 do 

Código Civil Português, não podendo, então, ser entendido como cláusula geral de 

tutela da personalidade humana. 

Na esteira daqueles que defendem o art. 12 do Código Civil brasileiro como 

cláusula geral de personalidade, estão Tepedino (2004) e Szaniawiski (2005). Para 

os autores, a leitura do referido artigo não pode ser feita de maneira isolada, apenas 

à luz do Código Civil, mas sim em cotejo com a Carta Constitucional, pois é onde 

reside o seu fundamento: o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, 

a partir de uma leitura civil-constitucional, o art. 12 do Código Civil Brasileiro de 2002 

representaria uma cláusula geral infraconstitucional de tutela da personalidade 

humana. Sustenta, então, Tepedino (2004, p. 37) que: 

 
ambos dispositivos (artigos 12 e 21), lidos isoladamente no âmbito do 

corpo codificado, não trazem grande novidade, sendo certo que a vida 

privada é constitucionalmente inviolável e que qualquer lesão ou 

ameaça de lesão possibilita a correspondente tutela jurisdicional. Os 

preceitos ganham, contudo, algum significado se interpretados como 

especificação analítica da cláusula geral de tutela da personalidade 

prevista no Texto Constitucional nos arts. 1º, III (a dignidade humana 

como valor fundamental da República), 3º, III (igualdade substancial) 

e 5º, §2º (mecanismo de expansão do rol de direitos fundamentais). A 

partir daí, deverá o intérprete romper com a ótica tipificadora do 

Código Civil, ampliando a tutela da pessoa humana não apenas no 

sentido de admitir uma ampliação de hipóteses de ressarcimento, 

mas, de maneira muito mais ampla, no intuito de promover a tutela da 

personalidade mesmo fora do rol de direitos subjetivos previstos pelo 

legislador codificado. 

 
 
 
 

 

quanto à extensão e, mesmo, à estrutura da regulamentação. Assim, ambos os Códigos dedicam um 

número aproximado de artigos ao tema (onze artigos no Código brasileiro - artigos 11 a 21 - e doze no 

Código português - artigos 70º a 81º). Além disso, ambos os diplomas se limitam a regular aspectos 

comuns aos direitos de personalidade, e, apenas, alguns direitos de personalidade em especial, em 

relação aos quais se entendeu que havia pontos a necessitar do esclarecimento legislativo”. 
56 Quanto à questão, observa Sousa (1995, p. 104): “o vigente Código Civil português incorpora no art. 

70.º uma cláusula geral de tutela geral de personalidade humana, pela qual a lei protege os indivíduos 

contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física e moral”. 
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De outro lado, Pinto (2003, p. 15), assevera que o Código Civil brasileiro se 

distancia do Código Civil português, exatamente porque não consagrou um direito 

geral de personalidade: 

 
uma diferença que chama imediatamente a atenção entre as 

disciplinas de ambos os Códigos reside, na verdade, no facto de o 

Código Civil Brasileiro não ter consagrado expressamente uma 

cláusula de protecção ou “tutela geral da personalidade” [...]. Enquanto 

o Código Civil Português abre o regime dos direitos de personalidade 

através desta previsão de uma “tutela geral de personalidade”, o 

Código Civil Brasileiro refere-se, pois, logo a “direitos de 

personalidade”. 

 

Segundo o autor retro, a previsão constante no art. 12 do diploma brasileiro não 

contém a indeterminação necessária para prever uma fundamentação positiva do 

direito geral de personalidade. Todavia, assegura que o direito brasileiro permite a 

complementação, no que se refere à proteção dos direitos de personalidade, por 

outros ramos do direito, e mesmo até, por construções doutrinárias e jurisprudenciais, 

como ocorre no direito português. Sendo que esta complementação se dá a partir da 

concepção de personalidade como valor. (PINTO, 2003). 

Portanto, é de se concluir que a falta de consagração de um direito geral de 

personalidade no ordenamento pátrio não significa uma falha que não possa ser 

remediada por meio de outros mecanismos, não prejudicando a proteção efetiva de 

tais direitos. Dessa forma, a existência ou não de um direito geral de personalidade 

no Código Civil brasileiro não implica em um desamparo do direito com relação à 

proteção da personalidade humana no âmbito do Direito Civil. (BITTAR, 2016). 

Pelo contrário, como a interpretação dos artigos constantes do Código Civil tem 

que ser realizada em consonância com os princípios da Constituição Federal, pode- 

se dizer que a consagração de tais direitos representa a introdução de comandos 

normativos abertos, o que era impensável no Código anterior, por força do ideal 

positivista sob o qual fora construído. (SZANIAWISKI, 2005). 

Com isto, o legislador possibilita uma ampla proteção à personalidade humana, 

pois a abertura de tais comandos permite que eles sejam aplicados no decorrer do 

tempo, disciplinando as possíveis novas situações que poderão surgir sem que se 

tenha um esvaziamento destes. Acima disso, é forçoso mencionar que se entende 

como presente no direito brasileiro uma cláusula geral de personalidade consagrada 

no art. 12 do Código Civil. 
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3.4 DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE 

 
 

A integridade psicológica humana passou a figurar enquanto categoria legal 

que merece atenção a partir de produções intelectuais objetivas, de natureza 

socioantropológica, que começaram a fazer menção ao traumatismo psíquico. 

(MACHADO, 2013). Como corolário, iniciaram-se investigações específicas quanto 

aos efeitos decorrentes do trauma psíquico ou psicológico que levaram à conclusão 

de que a dor e o sofrimento eram iguais ou piores que os decorrentes de traumas 

físicos. 

As pesquisas em torno do traumatismo psíquico surgiram diante da 

necessidade de explicação das neuroses advindas dos traumas provocados pelas 

duas guerras mundiais, sendo conceituado como uma condição humana, derivada de 

eventos trágicos e dolorosos, individuais ou coletivos, capazes de gerar uma marca 

tal qual as cicatrizes derivadas de traumas físicos. (FASSIN; RECHTMAN, 2007 apud 

MACHADO, 2013). Isso, então, incluiu no léxico das ciências humanas e sociais a 

categoria do traumatismo psíquico e, concomitantemente, estabelece uma nova 

ordem de proteção aos indivíduos. Lança-se, assim, o fundamento para que a 

integridade psíquica do ser humano passasse a ser tida como direito. 

Mais tarde, no final da década de 1960, o movimento feminista norte-americano 

apropriou-se da categoria traumatismo psíquico para explicar o sofrimento de 

mulheres submetidas à violência doméstica. (MACHADO, 2013). A violência 

psicológica passou a ser recurso central da violação da integridade psicológica57. 

A integridade da pessoa humana é unitária, e ser pessoa implica em ter um 

aparato físico que, evidentemente, não subsiste sem o psíquico: 

 
a integridade da pessoa tem uma unidade problemática, dado que é o 

único bem ou interesse protegido. Seja o perfil físico, seja aquele 

psíquico, ambos constituem componentes indivisíveis da estrutura 

 
57 Salienta Machado (2013, p. 112) que o reconhecimento público do traumatismo psíquico foi o 

precursor dos movimentos que mais tarde vieram a identificar e combater a violência psicológica: 

“Portanto, a incorporação de demandas ligadas à categoria do traumatismo psíquico que culminaram 

mais tarde, com pedidos de repressão das violências psicológicas, foi trilhada a partir da criação de 

categorias intelectuais registradas, mais tarde em manuais de saúde. Tal registro se deu como 

resultado significativo de um contexto sócio- antropológico em que houve a necessidade premente de 

dar voz a esse grupo de pessoas portadoras da resistência às experiências desumanas”. 
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humana [...]. A integridade psíquica é um aspecto do mais amplo valor 

do que é pessoa. (PERLINGIERI, 2002, p. 159). 

 

A psique pertence “à estrutura do indivíduo, compõe a pessoa, integrando-se 

à própria personalidade”. (SZANIAWSKI, 2005, p. 472). Para tanto, o direito à 

integridade psíquica consiste no dever de todos de não causar danos à psique de 

outrem e no dever do Estado de combater qualquer violação a esse direito. 

Os direitos da personalidade protegem a integridade psíquica e a incolumidade 

da mente, já que a ninguém é permitido afetar a estrutura psíquica do outro, seja por 

ações diretas, indiretas ou repressivas. (BITTAR, 2006). Por sua vez, Moraes (2010, 

p. 96) destaca a ampliação do significado da integridade psíquica: 

 

no princípio de proteção à integridade psicofísica da pessoa humana 

estão contemplados, tradicionalmente, apenas do direito de não ser 

torturado e o de ser titular de certas garantias penais, como o 

tratamento do preso nas detenções e nos interrogatórios, a proibição 

das penas cruéis etc. Na esfera cível, no entanto, a integridade 

psicofísica vem servindo para garantir numerosos direitos da 

personalidade (vida, nome, imagem, honra, privacidade, corpo, 

identidade pessoal). 

 

Chaves (1977) sustenta que o direito à integridade psíquica assume particular 

importância sob o aspecto da aversão à violência para obter a confissão do acusado, 

por meio de drogas e narcóticos. Em que pese o artigo ter sido escrito em 1977, o 

traço da violência como violadora da integridade psicofísica merece destaque. Isto 

porque, a violência psicológica visa exatamente a agressão à integridade anímica das 

vítimas. 

O direito à integridade psicológica possui ampla proteção no sistema jurídico 

pátrio, adquirindo tutela na esfera constitucional, enquanto direito fundamental, no 

âmbito penal, por força da violência psicológica, e no campo civil, já que é direito da 

personalidade58. Por tudo isso, resta evidente a preocupação com a integridade 

psíquica enquanto elemento que compõe o conjunto pessoa. 

 

 
58 Maciel (2011, p. 105) destaca a relação entre a violência de gênero e seu reconhecimento enquanto 

violação dos direitos humanos como marco que exigiu de vários países, dentre eles, o Brasil, a 

implementação de legislação que reconhecesse e combatesse a violência contra a mulher: “O quadro 

interpretativo da violência de gênero como violação dos direitos humanos foi decisivo para transformar 

o direito em recurso político e simbólico. A tônica sexista da bandeira feminista das décadas anteriores 

foi substituída pela noção de direitos humanos, convertendo conflitos privados em problema público a 

ser solucionado pela intervenção do aparato estatal-legal. A mudança nos significados da violência 
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Nesse sentido, o direito à integridade psíquica, obrigação constitucional do 

Estado, constitui: 

 
[...] faculdade conferida pelo sistema jurídico de conservar-se (a 

pessoa) integro e perfeito, desenvolvendo-se normalmente sem sofrer 

qualquer diminuição. [...] o direito à vida envolve a integridade 

psicofísica, punindo a lei os ilícitos que danifiquem o corpo, a mente, 

a consciência emocional. (BITTAR, 2006, p. 119). 

 
 

Como visto no capítulo anterior, as estratégias na prática de violência 

psicológica contra a mulher visam destruir os elementos que sustentam a sua 

integridade psíquica, como a autoestima, a sensação de segurança, o pertencimento, 

entre outros, sendo que os resultados para as mulheres vítimas dessa violência, em 

que pese repercutirem em sua esfera física, decorrem diretamente da violação 

psíquica a qual são submetidas. A violência psicológica, ao infringir a integridade 

psíquica da mulher, provoca uma reação violadora em cadeia que retira da vítima a 

autodeterminação, a vontade, a autonomia, a liberdade, ou seja, a condição de sujeito 

de direitos conquistada pelos homens desde o século XXVII. (FEIX, 2011). 

A violência psicológica contra a mulher atua como degradação emocional e 

psíquica que oprime, promove o abandono e o isolamento, limita a liberdade de 

expressão, atingindo-a em sua personalidade, deteriorando sua essência básica 

mediante a eliminação da autoestima e da capacidade de desejar e decidir. Dessa 

feita, fica patente a agressão à dignidade humana da mulher vítima de violência 

psicológica. (FEIX, 2011). 

Por conseguinte, está evidente que a violência psicológica contra a mulher 

implica em violação ao direito à integridade psíquica que, por sua vez, faz parte do rol 

dos direitos da personalidade. Essa correlação amplia sobremaneira o espectro de 

proteção à integridade psíquica da mulher à medida que tal direito faz parte da ordem 

civilista, significando o acesso a uma série de mecanismos já estabelecidos para a 

sua proteção. Assim, sem descuidar da tutela trazida pela Lei Maria da Penha – 

especificadamente tratada no capítulo subsequente – o Direito Civil serve como 

 
 
 

contra a mulher permitiu às ativistas tanto legitimar publicamente as reivindicações para a mudança 
legal, como angariar novos aliados dentre diferentes identidades femininas e o público masculino”. 
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importante instrumento legal apto ao combate da violência psicológica contra a 

mulher, que não deve ser ignorada. 

 
3.5 A AFIRMAÇÃO DO DIREITO CIVIL E DO PROCESSO CIVIL COMO 

INSTRUMENTOS DE COMBATE À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A 

MULHER 

 
Enquanto cláusula geral de personalidade, o art.12 do Código Civil compreende 

três formas de tutela dos direitos da personalidade: a) a inibitória, de caráter 

preventivo, tem como escopo evitar que as ameaças se tornem violações; b) a 

restauratória, que visa a remoção do ilícito quando os efeitos foram parcialmente 

concretizados; e c) a ressarcitória, que inclui a tutela compensatória de danos morais 

e a tutela indenizatória de danos patrimoniais, aplicável quando já concretizou-se 

totalmente a violação ao direito da personalidade. (GODINHO; GUERRA, 2013). 

Expõem Farias e Rosenvald (2017, p. 212-214) que: 

 
afirma o art. 12 do Diploma Substantivo que a tutela (proteção) jurídica 

dos direitos da personalidade, em sede civil (sem prejuízo da tutela 

penal), consubstanciar-se-á por meio de medidas repressivas – da 

chamada tutela clássica da personalidade – e, por igual, de medidas 

preventivas – a chamada tutela específica (que pode ser individual ou 

coletiva, reguladas, respectivamente, pelos arts. 497 do Código de 

Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor). 

 

Entretanto, a simples previsão na ordem jurídica de direitos subjetivos não 

basta para a proteção e a realização material de tais direitos. Assim, há que se dotar 

o ordenamento jurídico de mecanismos que tornem tais direitos efetivos. Insere-se, 

então, a tutela jurisdicional. As transformações do Direito Civil a partir de uma leitura 

constitucional também atingiram o processo civil. A ciência processual do fim do 

século XIX e início do século XX se viu obrigada a modificar sua base formalista para 

atender ao novo paradigma jurídico, centrado na dignidade humana. (DINAMARCO, 

1996). 

Concomitantemente, o surgimento de direitos desprovidos de conteúdo 

material – como os direitos da personalidade – passou a exigir tutelas não meramente 
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sancionatórias ou ressarcitórias59. A tutela jurisdicional assumiu, nesse sistema, um 

novo significado, no qual sua função estava atrelada a uma garantia real do direito e 

não unicamente a realização do processo como aparato formalista. (MARINONI; 

ARENHART, 2011). Deixou-se de lado o formalismo e passou-se a focar na 

efetividade. O eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira já chamava 

atenção, em 1979, para a necessidade de tutelas garantidoras dos direitos da 

personalidade: 

 
recordem-se aqui os direitos da personalidade, cuja elaboração 

teórica permitiu à nossa cultura, como já se disse com bela fórmula, 

alcançar "um dos cimos da dimensão jurídica. Desde as espécies 

clássicas - direito à vida, à integridade física e psíquica, à liberdade, à 

honra, ao nome, à própria imagem - até os mais modernos 

desdobramentos, como o direito à preservação da intimidade, cuja 

carência de proteção se reveste em nossos dias de tons dramáticos, 

ante o refinamento de certas técnicas, não há quem não perceba o 

caráter de franca mistificação que assume aí, em regra, uma tutela 

atuada em termos de simples compensação pecuniária. Certas coisas, 

sabe-o bem o povo, não há dinheiro que pague. (MOREIRA, 1979). 

 

Dessa feita, tratando-se de direitos da personalidade, há uma verdadeira 

inadequação da prestação jurisdicional por meio de tutelas restauratórias e 

condenatórias. Enquanto direito desprovido de conteúdo patrimonial, o ressarcimento 

econômico não tem o condão de restabelecer direitos da personalidade, sendo a 

condenação ao pagamento por indenização uma resposta jurídica tardia, ou seja, 

prestada apenas quando ocorrido o dano. Tal entendimento é defendido com clareza 

pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux (2006, p. 155), que 

assinala que: 

 
a tutela condenatória é a mais imperfeita de todas as espécies de 

resposta judicial. Em primeiro lugar porque voltada para fatos 

pretéritos e por isso comprometida, apenas, com escopo ressarcitória, 

revelando-se ineficiente para com o desígnio preventivo. Por outro 

lado, inadequada à defesa de interesses não imediatamente 
 
 

59 Quanto à correlação entre a tutela jurisdicional civil, a jurisdição penal e a Lei Maria da Penha, 

asseveram Júnior e Oliveira (2008, p. 2) que “o simples fato de configurar um ato ilícito - pouco importa 

se ilícito penal ou civil - já revela a importância de estudar a violência doméstica e familiar também sob 

a ótica das tutelas jurisdicionais predispostas pela lei processual civil para inibir a prática de um ilícito 

(a tutela inibitória) ou para removê-lo/impedir a sua continuação (a tutela reintegratória). Isso porque a 

tutela jurisdicional penal, de um modo geral, tem por objetivo maior punir o agente de um ilícito já 

consumado, de sorte que a prevenção, no âmbito do Direito Penal, configura apenas um dos objetivos 

- indiretos, diríamos - da própria pena”. 
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patrimoniais, como v.g., a necessidade de se impedir uma lesão aos 

direitos imateriais da personalidade. 

 

Para Bedaque (2003, p. 29) a “tutela jurisdicional deve ser entendida como 

tutela efetiva de direitos ou de situações pelo processo”. Mitidiero (2009, p. 144) segue 

no mesmo sentido, ao pontuar que há “uma verdadeira interação entre as formas de 

tutela no plano do direito material e no plano do direito processual”. 

Partindo do entendimento de que à atividade jurisdicional incumbe a proteção 

de direitos desprovidos de conteúdo patrimonial, surge a figura da tutela inibitória60, 

defendida e difundida no Brasil pelo processualista paranaense Luiz Guilherme 

Marinoni, que a importou do direito italiano. (GUIMARÃES; BASTOS, 2015). Para o 

autor: 

 
a ação inibitória é consequência necessária do novo perfil do Estado 

e das novas situações de direito substancial. Ou seja, a sua 

estruturação, ainda que dependente de teorização adequada, tem 

relação com as novas regras jurídicas, de conteúdo preventivo, bem 

como com a necessidade de se conferir verdadeira tutela preventiva 

aos direitos, especialmente aos de conteúdo não-patrimonial. 

(MARINONI, 2004, p. 2). 

 
 

Quanto a sua definição, a tutela inibitória é provimento jurisdicional de caráter 

preventivo, mas nem por isso dotado de acessoriedade, sendo, portanto, autônomo, 

cujo escopo é impedir a ocorrência, a continuidade ou a repetição de um ato ilícito. 

(MARINONI, 2004). No tocante ao resultado, a tutela inibitória tem natureza satisfativa 

e cognição exauriente, onde o objetivo é voltado para o futuro. O requerimento, assim, 

será para que o réu cumpra uma obrigação de fazer ou de não fazer, sob pena de 

multa ou outras medidas que impeçam a ocorrência do ato ilícito. (PINTO; FARIA, 

2016). Cumpre destacar que a ocorrência que se visa impedir é a do ato ilícito e não 

do dano, como sobreleva Marinoni (2004, p. 3): 

 
essa ação não requer nem mesmo a probabilidade do dano, 

contentando-se com a simples probabilidade de ilícito (ato contrário ao 

direito). Isso por uma razão simples: imaginar que a ação inibitória se 

destina a inibir o dano implica na suposição de que nada existe antes 

dele que possa ser qualificado de ilícito civil. 

 
60 A lei processual e a maior parte da doutrina brasileira empregam a expressão “tutela inibitória”,  

oriunda do direito italiano. Alguns processualistas, entretanto, como José Miguel Garcia Medina (2016), 

preferem a expressão “tutela preventiva”, por lhe atribuir um alcance maior. 
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Suas especificidades (independem de dano, sendo suficiente a ameaça ao 

direito e ausência de análise quanto à culpa), tornam a tutela inibitória um relevante 

mecanismo para a proteção dos direitos da personalidade. Isto porque é medida cujo 

caráter preventivo é típico. Aliás, a tutela inibitória pura se volta a impedir a ocorrência 

do ato ilícito sem sequer considerar a existência futura do dano. É a prática do ato 

contrário ao direito que se quer fulminar. 

Retomando agora a noção de violência psicológica contra a mulher, tem-se que 

a existência de dano psíquico não é elemento essencial para a sua ocorrência, mas 

corolário desta. Desta feita, a violência psicológica contra a mulher caracteriza-se pela 

conduta que tem como intento fustigar a integridade psíquica da mulher. Logo, é 

perfeitamente cabível o manejo de tutela inibitória para evitar a ocorrência de violação 

à integridade física da mulher. 

Todavia, em que pese a tutela inibitória, prevista no art. 497 do novo Código de 

Processo Civil61, encontrar-se consolidada doutrinaria e jurisprudencialmente no 

direito brasileiro, ela ainda não foi utilizada com vistas à proteção da integridade 

psíquica da mulher vítima de violência psicológica. Infelizmente, a resposta judiciária 

padrão para a mulher vítima de violência psicológica permanece na esfera 

indenizatória, ou seja, voltada para a reparação do dano, ou seja, quando já foi 

transgredido o direito da personalidade e já existente o dano. Nessa linha, ressaltam 

Xavier e Pugliese (2018, p. 257) que: 

 
há pouca preocupação, por outro lado, com a necessidade de tutelar 

danos à autoestima, às crenças, à capacidade de decisão e aos 

demais elementos destacados pela própria Lei Maria da Penha. É 

preciso constatar, nessa linha, que o dano oriundo da violência 

psicológica possui determinados elementos específicos que 

demandam um estudo aprofundado, especialmente no que diz 

respeito às técnicas relacionadas a sua reparação integral. 

 

Comprovando tal assertiva é o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul (TJ-RS), de 2018, em que, não obstante a vítima ter solicitado medida 

 

 
61 CPC - Art. 497. “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se  

procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Parágrafo único: “Para a concessão da tutela 

específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é 

irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”. (BRASIL, 2015). 
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protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, o dano efetivamente ocorreu, sendo a 

resposta judicial a condenação pecuniária: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIZAÇÃO DE FOTOS 

ÍNTIMAS DA DEMANDANTE NA INTERNET PELO EX-NAMORADO. 

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA OU REVENGE PORN. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO MAJORADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

AO RÉU. MANUTENÇÃO. 1. Publicização, por parte do réu, de vídeo 

contendo fotografias íntimas da autora em site pornô, sendo a 

postagem intitulada com o nome e a cidade em que a vítima reside, a 

fim de explicitar sua identidade. Ameaças, pessoais e virtuais, por 

parte do demandado, tendo a autora registrado boletim de ocorrência 

em três situações e requerido medidas protetivas para preservar sua 

segurança. Valor da indenização, a título de danos morais, majorado 

para R$ 30.000,00, porquanto se trata de fato gravíssimo - pornografia 

de vingança ou revenge porn - que atinge homens e mulheres, estas 

em sua imensa maioria. Tema extremamente sensível à discriminação 

de gênero e à subjugação que a mulher historicamente sofre da 

sociedade em geral, por conta dos padrões de comportamento que 

esta lhe impõe. 2. AJG concedida, pelo Juízo a quo, ao réu, que deve 

ser mantida. Para que seja concedido o benefício da gratuidade 

judiciária impõe-se a demonstração da insuficiência financeira para 

arcar com os ônus processuais. No caso concreto, os documentos 

acostados demonstram situação financeira compatível com a 

concessão do benefício da AJG. (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

 
Por meio do julgamento dos Recursos Repetitivos nº 1.675.874/MS (BRASIL, 

2018b) e 1.643.051/MS (BRASIL, 2018a), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

consolidou a tese no tema nº 983, de que o dano moral decorrente de condenação 

em crime de violência doméstica é devido independentemente de qualquer prova 

específica, desde que haja pedido da parte autora ou da acusação. Evidentemente, o 

reconhecimento de dano moral nesses casos representa um enorme avanço em 

relação aos danos psíquicos, conforme ressaltou o julgado retro citado: 

 
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória 

acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da 

autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo 

agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à 

dignidade e ao valor da mulher como pessoa. (BRASIL, 2018b). 

 

Por outro lado, é preciso que a proteção do direito se dê antes da sua violação, 

principalmente em se tratando de direitos à integridade psíquica da mulher, cujos 

danos, conforme demonstrados no capítulo anterior, são de tal magnitude que podem 

gerar reflexos para toda a vida da vítima. Logo, considerando as tutelas jurisdicionais 
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postas à disposição do juízo, em especial a inibitória, é admissível entender que há 

outros canais mais adequados que a simples condenação pecuniária. 

À vista de todo o apontado, conclui-se que é perfeitamente válida a utilização 

do comando civil do art. 12 do Código Civil, aliado ao art. 497 do Código de Processo 

Civil, para evitar a violação da integridade psíquica da mulher sujeita à violência 

psicológica. Imagine-se, exemplificativamente, um companheiro que reiteradamente 

ameaça sua esposa de postar nas redes sociais fotos e vídeos de momentos sexuais 

íntimos. A existência de dano ainda inexiste, trata-se de mera hipótese de violação à 

intimidade, entretanto, fica evidente que a tutela inibitória é a mais adequada para 

evitar a ocorrência de lesão. (MACHADO, 2013). 

Uma tutela ressarcitória, após a ocorrência do dano, não terá a mesma eficácia 

para a restauração do direito violado. Para que o Direito Civil possa ser invocado, é 

preciso demonstrar a ameaça da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, ou 

seja, da violação dos direitos de personalidade da mulher sujeita à violência 

psicológica, sendo este o liame jurídico que dará suporte à ação inibitória negativa. 

Não é necessária, assim, a ocorrência de dano. 

Sem descuidar da tutela trazida pela Lei Maria da Penha - que será tratada no 

próximo capítulo – o Direito Civil serve como importante instrumento legal apto à 

proteção da integridade psíquica da mulher, à medida que o art. 12 do aludido diploma 

legal, enquanto cláusula geral de direito da personalidade, estabelece mecanismos 

de prevenção e reparação. Entretanto, conforme nota Machado (2013), em se 

tratando da utilização de mecanismos civis para o combate à violação da integridade 

psíquica da mulher vítima de violência psicológica, há um hiato no debate acadêmico 

que reflete em uma resistência tanto dos operadores do direito em propor ações 

quanto do Poder Judiciário em aceitar as particularidades desta. 

Por outro lado, ao Poder Judiciário incumbe efetivar o comando legislativo e 

não criar empecilhos para a efetivação da tutela. Imaginar que a vítima consiga trazer 

aos autos elementos de provas contundentes acerca do dolo ou culpa do agressor é 

esvaziar por completo a tutela. Há outros meios de prova que são perfeitamente 

aplicáveis, tais como a perícia psicológica da vítima. 

Dessa feita, há um grande espaço para o melhor aproveitamento das tutelas 

postas à disposição do Estado no combate à violência psicológica contra a mulher, 

enquanto violadora dos direitos da personalidade atinentes à integridade psíquica. A 

tutela geral da personalidade, portanto, pode se converter em verdadeira aliada para 
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a instrumentalização de políticas públicas e perante o Poder Judiciário, no sentido de 

prevenir, mas também ressarcir, os males advindos da violência psicológica. 
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4 A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
Como apontado no primeiro capítulo deste trabalho, foi a partir dos movimentos 

feministas ocorridos na década de 1970 que a questão da violência contra as 

mulheres, de forma genérica, começou a ser alvo de atenção no cenário jurídico 

internacional62. À vista disso, em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

realizou, na cidade do México, a primeira conferência mundial em que o ponto de 

discussão foi a proteção da mulher. O resultado desta foi a aprovação, em 18 de 

dezembro de 1979, pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Convenção Sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher63 que se 

consolidou como Tratado Internacional em 1981. (CEDAW, 1979)64. 

Desde então, a violência contra a mulher passou a ser objeto de preocupação 

mundial, sendo realizadas outras conferências que culminaram na celebração de 

diferentes acordos e tratados internacionais. Nesse processo, destacam-se a 

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos65, realizada pela ONU na cidade de 

Viena, em 1993, da qual sobreveio a Declaração sobre a Eliminação da Violência 

contra a Mulher. (ONU, 1993). Tal declaração estabeleceu um conceito de violência 

contra mulher que foi utilizado como parâmetro em diversas legislações: 

 
Artigo 1º - Para os fins da presente Declaração, a expressão “violência 

contra as mulheres” significa qualquer acto de violência baseado no 
 

62 Segundo Barsted (2001), a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres foi adotada por pressão dos movimentos feministas de diversos 

países, constituindo um marco histórico na definição internacional dos direitos humanos das mulheres 

e concretizando um compromisso assumido na I Conferência Mundial da Mulher, realizada no México, 

em 1975. Abarcando áreas como trabalho, saúde, educação, direitos civis e políticos, estereótipos 

sexuais, prostituição e família, essa Convenção foi o primeiro instrumento internacional de direitos 

humanos especificamente voltado para a proteção das mulheres. 
63 O Brasil assinou a CEDAW em março de 1983 com algumas reservas, que foram mantidas pelo 

Congresso Nacional quando a ratificou em 1984 (BRASIL, 1984); somente em 1994 é que a CEDAW 

foi adotada em sua inteireza. Em continuidade, no ano 1999, a Assembleia Geral da ONU adotou o 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, assinado em 2001 pelo governo brasileiro e ratificado pelo Congresso Nacional em 2002. 

(BRASIL, 2002). 
64 A CEDAW é o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das 

mulheres e as propostas nele delineadas norteiam todas as previsões subsequentes. Pimentel (2006) 

aduz que “a Convenção da Mulher deve ser tomada como parâmetro mínimo das ações estatais na  

promoção dos direitos humanos das mulheres e na repressão às suas violações, tanto no âmbito 

público como no privado. A CEDAW é a grande Carta Magna dos direitos das mulheres e simboliza o 

resultado de inúmeros avanços principiológicos, normativos e políticos construídos nas últimas 

décadas, em um grande esforço global de edificação de uma ordem internacional de respeito à 

dignidade de todo e qualquer ser humano”. 
65 Nomeada simplificadamente de Convenção de Viena. 
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género do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais 

actos, a coacção ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, 

quer na vida pública, quer na vida privada. (ONU, 1993). 

 

No ano seguinte, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), tomando por base a Convenção de Viena, aprovou a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida 

como Convenção de Belém do Pará, de 1994, em razão de ter sido aprovada naquela 

cidade. Um conjunto de fatores fez com que a Convenção de Belém do Pará 

assumisse um papel de protagonismo no cenário internacional, chegando a ser 

apontada como “o mais importante acordo internacional sobre a violência contra a 

mulher”. (LINHARES, 2006). Primeiramente, a Convenção reafirma e reforça os 

conteúdos da Convenção de Viena e da CEDAW, assentando o reconhecimento e o 

repúdio da OEA à violência contra as mulheres. (MACHADO, 2011). 

Outrossim, tem-se presente na Convenção de Belém do Pará o 

reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos e a violência contra 

a mulher como violadora desses direitos. Ao mesmo tempo, a Convenção estabelece 

um conceito de violência contra a mulher como decorrente do gênero66 e da 

desigualdade histórica entre homens e mulheres, pontuando ser este um fenômeno 

generalizado no mundo. Com isso, há o estabelecimento definitivo de que a proteção 

dos direitos humanos não se dirige apenas a espaços públicos, devendo ser 

garantidos também nos ambientes privados. (PIOVESAN, 2010). 

Para além de tudo isso, a Convenção de Belém do Pará prevê mecanismos 

interamericanos de proteção, bem como aponta deveres a serem seguidos pelos 

Estados-parte: 

Artigo 7 - Os Estados-parte condenam todas as formas de violência 

contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados 

e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal 

violência e a empenhar-se em: 

a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher 

[...]. 

b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência 

contra a mulher; 

c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 

administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para 

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, [...]. 
 

66 Art 1º. “Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato 

ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. (OEA, 1993). 
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h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à 

vigência desta Convenção. (BRASIL, 1996). 

 
Especificadamente no presente trabalho, a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do 

Pará)67 distingue-se pelo fato de ter sido a primeira previsão legal em que a concepção 

de violência contra as mulheres abarca o de violência psicológica. Prevê o art. 2º da 

referida Convenção que “entende-se que a violência contra a mulher abrange a 

violência física, sexual e psicológica”. (OEA, 1994). 

No ano de 2003, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)68 e outros 

organismos internacionais69, reuniram-se com o objetivo de estabelecer os 

componentes necessários que deveriam estar presentes em leis e políticas sobre 

violência de gênero. O resultado destas reuniões foi a produção, em abril de 2004, de 

um documento denominado “Modelo de Leyes e Politicas sobre violencia intrafamiliar 

contra las mujeres”. (OPS, 2004). 

Este tinha como escopo servir de referência para legisladores, governos e 

redes de mulheres de diversos países, na criação, implementação e desenvolvimento 

de leis e políticas públicas sobre violência intrafamiliar contra as mulheres. O 

documento orienta que toda legislação pública deve incluir definições de violências 

contra a mulher em todas as suas manifestações: física, sexual, psicológica e 

patrimonial. (OPS, 2004). Assim, além de mencionar expressamente a violência 

psicológica, o modelo ainda traz um conceito que é muito semelhante ao presente na 

legislação brasileira: 

 
considera-se violência psicológica qualquer comportamento que 

cause danos emocionais, diminua a autoestima, prejudique ou 

atrapalhe o desenvolvimento saudável de mulheres ou outros 

membros da família, como comportamentos exercidos em desonra, 

descrédito ou depreciação de valor ou dignidade pessoal, tratamento 

humilhante e vexatório, vigilância constante, isolamento, insultos 

 
67 A Convenção de Belém do Pará foi ratificada pelo governo brasileiro em 1995 e, em 1996, passou a 

ter força de lei por meio do Decreto nº 1973. (BRASIL, 1996). 
68 Fundada em 1902, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é a organização internacional 

de saúde pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema interamericano. 

(BRASÍLIA, 2019). 
69 “Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM/OEA), Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM), Comité Latinoamericano por los Derechos de la Mujer (CLADEM), Ipas, Isis 

Internacional, Grupo Parlamentario Interamericano e Centro por los Derechos a la Salud Reproductiva”. 

(OPS, 2004). 
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constantes, chantagem, degradação, ridicularização, manipulação, 

exploração, ameaça de retirada dos filhos ou privação de meios 

econômicos indispensáveis, entre outros. Em algumas leis, também 

inclui a liberdade de trânsito da vítima, além de entrar e sair de casa. 

(OPS, 2004, p. 19, tradução nossa)70. 

 
 

Destarte, a CEDAW e as Convenções como a de Belém do Pará (BRASIL, 

1996) foram fundamentais para a institucionalização da cidadania e dos direitos 

humanos das mulheres no Brasil. No início do século XXI, inclusive, o governo 

brasileiro assinou todos os documentos internacionais respeitantes ao 

reconhecimento e à proteção aos direitos humanos das mulheres. (BARSTED, 2001). 

E, em razão do descumprimento de um desses tratados pelo Brasil é que foi possível 

exigir do governo brasileiro a movimentação necessária para a aprovação de uma 

legislação específica visando o combate à violência contra as mulheres, conforme se 

abordará no próximo tópico. 

 
4.1 PREVISÃO LEGAL DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO BRASIL 

 
 

A redemocratização do Brasil se consolidou com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), que inaugurou uma nova ordem no país ao 

estabelecer uma série de direitos e garantias fundamentais (SIQUEIRA, 2017), tendo 

favorecido a mulher de maneira firme71. 

O inciso I, do art. 5º, que trata dos direitos fundamentais e invioláveis, dispõe 

que “homem e mulher são iguais em direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição” e, o inciso XLI, do mesmo artigo, prevê que “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. (BRASIL, 1988). 

Trata-se da consolidação da igualdade de gênero enquanto direito fundamental, não 

apenas formal, ou seja, perante a lei, mas material, significando que para a sua 

 
 

70 No original: “Se considera violencia psicológica toda conducta que ocasione daño emocional,  

disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro integrante de la 

familia, como por ejemplo, conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 

personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, constantes 

insultos, el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar, amenazar el alejamiento de los(as)  

hijos(as) o la privar de medios económicos indispensables, entre otras”. (OPS. 2004, p. 19). 
71 Frisa Piovesan (2010), que a “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, elaborada pelo 

movimento feminista, trouxe à tona as principais reinvindicações em termos de direitos das mulheres,  

gerando um amplo debate nacional, que culminou na materialização, no texto constitucional, da maioria 

desses direitos. Deve-se, então, ao movimento de mulheres a articulação e consolidação destes 

direitos na Carta Magna. 
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garantia o Estado deve atuar, não implicando em qualquer violação do princípio72. 

(SIQUEIRA, 2017). 

Para além da igualdade de gênero no âmbito civil, a Carta Magna de 1988 

determina a igualdade das mulheres no âmbito da família, já que o parágrafo 5º, do 

art. 226, prevê que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. (BRASIL, 1988). 

Outrossim, a Constituição determina no §8º, do art. 226, a responsabilidade 

estatal para a criação de institutos que visem reprimir a violência nas relações 

familiares: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. (BRASIL, 1998). 

A maioria das causas de violência nas relações familiares ocorre no âmbito 

estritamente doméstico e as mulheres são as suas maiores vítimas. É o que comprova 

recente levantamento realizado pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), no qual constatou-se que, em 2018, 536 mulheres foram 

vítimas de agressão física a cada hora no Brasil, sendo que 42% das vítimas 

apontaram a casa como o local da agressão e, 76,4% das mulheres indicaram que o 

agressor era alguém conhecido. (DATAFOLHA, 2019). 

A conclusão foi a mesma nos dados recolhidos pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas (IPEA), no Atlas da Violência 2019, que constatou que entre 2007 e 2017, 

619 mil brasileiros e brasileiras foram vítimas de homicídio, sendo que os homens 

foram as maiores vítimas, representando 91,8% de todos os casos. (IPEA, 2019). 

Entretanto, o perfil dos assassinatos femininos mostra que as mulheres são 

particularmente vulneráveis a serem mortas dentro das suas próprias casas, pois ao 

longo da última década, cerca de 39,2% dos assassinatos femininos foram praticados 

em domicílio, contra 15,9% dos masculinos, sendo que o maior local de morte dos 

homens (68,2%) é em ruas ou estradas (IPEA, 2019). Portanto, é inegável que em se 

tratando de violência nas relações familiares as mulheres são suas maiores vítimas. 

 
 

72 Quanto à questão da igualdade formal e material, oportuna a lição do eminente jurista Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2017, p. 12-13): “O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às 

pessoas. Sem embargo, consoante se observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e 

precisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que 

discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser 

colhidas por regimes diferentes. Donde a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações 

que não assistem a outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de 

obrigações e direitos”. 
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No âmbito jurídico, também há o reconhecimento da desigualdade estrutural 

das mulheres, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF) conforme se comprova 

pelo voto do Ministro Marco Aurélio, no julgamento da Ação Direta de 

Constitucionalidade nº 1973: 

 
a mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de 

constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito 

privado. Não há dúvida sobre o histórico de discriminação e sujeição 

por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões sofridas são 

significativamente maiores do que as que acontecem contra homens 

em situação similar. Além disso, mesmo quando homens, 

eventualmente, sofrem violência doméstica, a prática não decorre de 

fatores culturais e sociais e da usual diferença de força física entre os 

gêneros. (BRASIL, 2012). 

 

Apesar do comando constitucional e dos tratados assinados, foi somente no 

ano de 2006 que o Brasil inaugurou em seu ordenamento jurídico legislação específica 

a respeito da violência doméstica contra as mulheres74. A Lei nº 11.340/2006 

(BRASIL, 2006), conhecida como Lei Maria da Penha, veio em resposta às 

recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da 

OEA que, em abril de 2001, condenou o Brasil ao pagamento de indenização à 

farmacêutica Maria Fernandes Maia da Penha75, por violação da Convenção de Belém 

 

73 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 19 foi proposta pela Presidência da República, tendo como 

amicus curie o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Assessoria Jurídica e Estudos 

de Gênero, o Instituto para a Promoção da Equidade, o Instituto Antígona e o Instituto Brasileiro de 

Direito de Família – (IBDFAM). A ação visava a declaração da constitucionalidade da Lei nº 

11.340/2006. O Tribunal, por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, o Ministro Marco Aurélio,  

julgou procedente a ação declaratória para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei 

nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). (BRASIL, 2012). 
74 Machado (2011) destaca a existência de outros três diplomas normativos, prévios à Lei Maria da 

Penha e que continham previsões voltadas para a proteção das mulheres: a Lei nº 10.455/2002 

(BRASIL, 2002), que previa a possibilidade do magistrado, em caso de violência doméstica, determinar 

o afastamento do agressor do lar; a Lei nº 10.788/2003 (BRASIL, 2003), que determinava a notificação 

compulsória de violência doméstica pelos serviços de saúde pública e privados, além de trazer o 

reconhecimento do dano psicológico como violência; e a Lei nº 10.866/2004 (BRASIL, 2004), que 

inseriu no Código Penal a tipificação da violência doméstica. Essa última, em que pese a importância 

da tipificação penal, sofreu críticas por parte dos movimentos feministas por não fazer referência à 

violência doméstica como uma violência de gênero. 
75 No relatório nº 54 da CIDHA consta a denúncia feita por Maria da Penha Maia Fernandes, pelo Centro 

pela Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos 

da Mulher (CLADEM), em 20 de agosto de 1998. A denúncia alega a tolerância da República Federativa 

do Brasil para com a violência cometida por Marco Antônio Heredia Viveiros, em seu domicílio, na 

cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, contra a sua então esposa Maria da Penha Maia Fernandes, 

durante os anos de convivência matrimonial, e que culminou numa tentativa de homicídio e novas 

agressões em maio e junho de 1983, que ocasionaram à vítima paraplegia irreversível e outras 

enfermidades. Denunciou-se a tolerância do Estado, por não haver efetivamente tomado por mais de 

15 anos as medidas necessárias para processar e punir o agressor, apesar das denúncias efetuadas. 

Foram apontadas ofensas aos artigos 1 (Obrigação de respeitar os direitos); 8 (Garantias judiciais); 24 
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do Pará (BRASIL, 1996), em razão da negligência e omissão do país em relação à 

violência doméstica por ela sofrida76. (CALAZANS; CORTES, 2011). 

À época, o então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou 

o Projeto de Lei (PL) de iniciativa do Executivo, da Câmara dos Deputados nº 37/2006, 

que entrou em vigor em 22 de setembro daquele mesmo ano, tendo recebido a 

alcunha “Lei Maria da Penha”, em homenagem à farmacêutica Maria Fernandes Maia 

da Penha e sua luta no combate à violência contra a mulher. (OLIVEIRA, 2011). 

Já no caput de seu art. 5º, a Lei Maria da Penha traz o conceito fundamental 

de violência doméstica contra a mulher e inova ao apresentar o sofrimento psíquico 

de forma expressa77. (BRASIL, 2006): 

 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial. (BRASIL, 2006). 

 
 

Mas é no inciso II, do art. 7º, da Lei que ocorre o reconhecimento de que a 

violência física é apenas uma das possibilidades de violência doméstica contra as 

mulheres, inaugurando-se, assim, o conceito de violência psicológica no ordenamento 

jurídico pátrio: 

 
Art. 7.º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entre outras: 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 

cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 

 
(Igualdade perante a lei) e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana, em relação aos artigos II e 

XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (doravante denominada “a 

Declaração”), bem como dos artigos 3; 4, a, b, c, d, e, f, g; 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará.  

(CIDH, 2001). 
76 A conclusão do Relatório nº 54 se deu nos seguintes termos: “Ante o exposto, a Comissão considera 

que se verificam neste caso as condições de violência doméstica e de tolerância por parte do Estado 

definidas na Convenção de Belém do Pará e que o Estado é responsável pelo não-cumprimento de 

seus deveres estabelecidos nas alíneas b, d, e, f e g do artigo 7 dessa Convenção, em relação aos 

direitos por ela protegidos, entre os quais o direito a uma vida livre de violência (artigo 3), a que seja 

respeitada sua vida, sua integridade física, psíquica e moral e sua segurança pessoal, sua dignidade 

pessoal, igual proteção perante a lei e da lei; e a recurso simples e rápido perante os tribunais 

competentes, que a ampare contra atos que violem seus direitos (artigo 4, a, b, c, d, e, f, g)”. (CIDH, 

2001). 
77 A Lei não faz distinção entre a condição de mulheres biologicamente nascidas e mulheres 

transgênero (subjetivamente nascidas), aplicando-se a ambas, indistintamente, ainda que essa última 

não tenha realizado a cirurgia de transgenitalização, porque a desigualdade entre homens e mulheres 

vai muito além do critério biológico, mas decorre do gênero que se trata de uma construção histórica e 

social. (CRUZ, 2011). 
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ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, violação de sua intimidade78, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 

lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

(BRASIL, 2006, grifo nosso). 

 
 

Tal definição deixa patente o objetivo da lei, haja vista que violência 

psicológica não é classificada por um rol exclusivo e restrito de condutas. As diferentes 

ações expostas neste inciso (ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 

de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir) são 

meramente exemplificativas e não possuem natureza taxativa, o que demonstra que 

a preocupação da Lei Maria da Penha com a categorização desta forma de violência 

é direcionada ao resultado (dano emocional e diminuição da autoestima) e não a uma 

classificação de condutas específicas a serem reprovadas. (MACHADO, 2013). 

Dias (2010) destaca que a previsão legal da violência psicológica na Lei nº 

11.340/06 (BRASIL, 2006) é um avanço significativo enquanto mecanismo para a 

proteção da integridade da mulher no espaço doméstico, onde ocorrem a maioria e 

as mais graves agressões contra a mulher: 

 
já não se restringe tão somente às ofensas físicas, comprováveis, 

investe contra o dano psicológico, a lesão afetiva e suas 

consequências, capazes de provocar sequelas importantes, e sob o 

disfarce da impalpabilidade, banalizar a violência, a partir daí quase 

sempre crescente. As repercussões são evidentes e embora restritas 

a alguns limites que se prendem ainda à longa e tácita política de 

denegrir e submeter, pode impregnar qualquer manifestação referente 

à imagem feminina. (DIAS, 2010). 

 

Destarte, a violência psicológica na Lei Maria da Penha deve ser 

compreendida, genericamente, como qualquer conduta que cause prejuízo à saúde 

psíquica ou à autodeterminação da mulher e, especificadamente, como qualquer ação 

 
 

78 O inciso II, do art. 7º, da Lei Maria da Penha sofreu alteração com a promulgação da Lei nº 

13.772/2018 (BRASIL, 2018), que incluiu a “violação da intimidade” como conduta que implica na  

prática de violência psicológica. A referida Lei alterou também o Código Penal, que passou a 

criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 

caráter íntimo e privado. Com isso, a violação da intimidade da mulher, enquanto forma de violência 

psicológica, passou a ser tutelada pela Lei Maria da Penha, sendo passível também das medidas 

protetivas de urgência. 
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ou omissão que gere dano emocional, diminuição da autoestima, prejuízo ao pleno 

desenvolvimento, degradação ou controle. (MACHADO, 2011). 

Para tanto, três são os elementos que caracterizam a violência psicológica na 

Lei nº 11.340/2006: a) violência decorrente de uma relação de poder em razão do 

gênero; b) ocorrida na unidade doméstica, na família ou em relação íntima de afeto; 

c) causadora de violação à integridade psíquica da mulher. (BRASIL, 2006). 

Dessa feita, a inserção de uma definição de violência psicológica na Lei Maria 

da Penha coloca o direito pátrio na vanguarda quanto à construção jurídica de um 

mecanismo de proteção e combate à violência contra a mulher. 

 
4.1.1 Violência psicológica: para além da criminalização 

 
 

A Lei Maria da Penha apresenta três eixos de atuação: eixo punitivo (de caráter 

normativo penal, que engloba os artigos da lei que apresentam as violências sob um 

caráter criminalizante); eixo protetivo (abrange os artigos que tratam das medidas de 

urgência e de atendimento à vítima de violência) e eixo nominativo (compreende os 

artigos que definem as formas de violência). (PASINATO, 2010). 

A violência psicológica encontra-se no terceiro eixo de atuação da lei, ou seja, 

o inciso II, do art. 7º, não tipificou as condutas que descreve, devendo, portanto, ser 

tomado como critério interpretativo. Isto porque, os crimes que se originam a partir da 

violência já existiam antes da promulgação da lei no Código Penal. (PASINATO, 2010; 

MACHADO, 2013). Quando a Lei Maria da Penha trouxe a definição de nova forma 

de violência, ocorreu uma amplitude do tipo penal, cujo escopo foi o de intensificar a 

aplicação criminalizante às violências contra a mulher: 

 
[...] o que houve foi a criação paralela de um estatuto de proteção às 

mulheres, reforçando suas garantias e resguardando de forma mais 

intensa as pessoas em situação de violência [...]. No art.7º da Lei Maria 

da Penha não encontramos tipos penais, e sim condutas que 

exemplificam modalidades de violência contra mulheres. Temos 

condutas descritas, porém não temos sanções atribuídas. As 

possibilidades estão circunscritas, principalmente ao universo das 

seguintes infrações penais: ameaça (art.147 do Código Penal); injúria 

(art.140 do Código Penal); e constrangimento ilegal (art. 146 do 

Código Penal). (MACHADO, 2013, p. 86-87). 
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Apesar disso, verifica-se dentro dos tipos penais já consagrados uma 

dificuldade de identificação com a violência psicológica em razão dos diversos 

comportamentos descritos na Lei Maria da Penha79. Isto é, o dano psicológico não é 

definido de forma clara, o que leva muitas vezes a confusões com outras formas de 

abuso, a exemplo do moral. Há também uma dificuldade no isolamento da conduta 

quando se trata de estratégia que não encontra correspondência em tipos penais, 

como a ausência de comunicação intencional e a manipulação, por exemplo. Outro 

problema advém da imprecisão de termos na definição apresentada pela Lei Maria da 

Penha, como a degradação, que é técnica empregada para a prática de violência 

psicológica e não resultado desta. (MACHADO, 2013). 

De outra monta, a inserção de um conceito legal de violência psicológica é 

ressaltada como importante elemento para o reconhecimento dessa modalidade de 

violência em face da importância do Direito como instrumento de modificação social e 

cultural. (SEGATO, 2003; MACHADO, 2013). Segundo Segato: 

 
la ley contribuye de otras formas en la tranformacion de las posiciones 

y subjetividades de género. La ley nomina, coloca nombres a las 

prácticas y experiencias deseables y no deseables para una sociedad. 

En ese sentido, el aspecto más interesante de la ley es que constituye 

un sistema de nombres. Los nombres, una vez conocidos, pueden ser 

acatados o debatidos. Sin simbolización no hay reflexión, y sin 

reflexión no hay transformación: el sujeto no puede trabajar sobre su 

subjetividad sino a partir de una imagen que obtiene de sí mismo. 

(SEGATO, 2003, p. 131)80. 

 

Sem desconsiderar a relevância da fixação de um conceito legal de violência 

psicológica e da criminalização de condutas, há uma predominância do combate da 

violência contra a mulher estritamente por meio da via judicial e do Direito Penal, ou 

seja, apenas sob o viés criminalizante. Entretanto, há outras formas de ofensiva e a 

 
 
 
 

79 Para Ruiz e Pinto (2012), para as mulheres vítimas de violência psíquica, a nova lei não representa 

avanço algum, pois apesar de o tipo penal incriminador proteger a integridade psicofísica do indivíduo, 

não há um tipo penal dotado de preceito primário e secundário com o fim de punir a conduta daquele 

que inflige violência psíquica à mulher. 
80 “A lei contribui de outras maneiras para a transformação de posições e subjetividades de gênero. A 

lei nomeia, nomeia práticas e experiências desejáveis e indesejáveis para uma sociedade. Nesse 

sentido, o aspecto mais interessante da lei é que ela constitui um sistema de nomes. Os nomes, uma 

vez conhecidos, podem ser seguidos ou debatidos. Sem simbolização não há reflexão, e sem reflexão 

não há transformação: o sujeito não pode trabalhar sua subjetividade, mas a partir de uma imagem que 

obtém de si mesmo”. (SEGATO, 2003, p. 131, tradução nossa). 
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violência psicológica contra a mulher não precisa ser combatida apenas sob a ótica 

do Direito Penal. (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2020). 

Nesse sentido, o Direito Civil e, consequentemente, o Processo Civil, como 

apontado no capítulo anterior, mostram-se como excelentes opções para assegurar a 

realização plena da dignidade da mulher81. Tal assertiva não se trata de inovação 

jurídica, mas de simples atendimento ao comando da Lei Maria da Penha, isto porque 

ela expressamente prevê a incidência de outros diplomas legais para o combate à 

violência contra a mulher82. 

Logo, há que se considerar todo o arcabouço de dispositivos extrapenais 

presentes na Lei nº 11.340/2006, tais como: a expedição de medidas protetivas; a 

educação do agressor e a conscientização social que, por sua vez, demonstra que o 

espírito da lei não enxerga na criminalização a única forma de combater a violência 

contra a mulher. Outrossim, o combate a violência vai muito além da simples 

judicialização, ensejando o trabalho e a atuação das diversas esferas do Poder 

Público. 

 
4.1.2 Do caráter preventivo no combate à violência psicológica 

 
 

Os arts. 8º a 12 da Lei Maria da Penha abarcam o conjunto de medidas de 

assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar: medidas 

integradas de proteção; de assistência à mulher; e voltadas ao atendimento pela 

autoridade policial. Tais atividades foram traçadas para reverter o quadro de violência 

contra a mulher no Brasil por meio das diferentes atuações institucionais. 

O art. 8º da Lei nº 11.340/2006 tem seu foco de atuação voltado para o 

momento anterior à ocorrência da violência, por isso, traz as diretrizes que 

acompanham as políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, bem como dá o tom que deve ser observado no momento de sua 

 
 

81 Machado (2004) elucida que o processo criminalizante da Lei Maria da Penha é decorrente dos 

movimentos feministas brasileiros, que viam como garantia dos direitos das mulheres a previsão legal 

de mecanismos de combate à violência. A centralidade no jurídico foi alvo de críticas, posto que 

impossibilita a busca de soluções mais criativas e eficazes. (RIFIOTIS, 2008). Em contrapartida, 

Machado (2004) sustenta que a Lei Maria da Penha prevê outras formas de intervenção que não 

implicam em criminalização, mas no atendimento da vítima e, até mesmo, do agressor. Destarte, o 

problema reside muito mais na aplicação da Lei por meio de políticas públicas concretas do que 

mediante comando legislativo. 
82 Exemplo disso é o § 4º do art. 20 da Lei Maria da Penha que prevê a aplicação do art.461 do CPC. 
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implementação: ação articulada entre os entes estatais (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e os organismos não governamentais. (BRASIL, 2006). 

A parceria Estado-sociedade torna-se imprescindível para o sucesso do 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por meio da 

responsabilidade compartilhada, busca-se criar sinergia, com vistas a dar maior 

efetividade às políticas implementadas. É importante atribuir e conhecer 

responsabilidades, bem como limitações e, principalmente, levar em consideração os 

aspectos sociais, culturais e históricos que marginalizam a mulher e dificultam, quando 

não obstaculizam, processos de mudança do quadro de violência. A violência contra 

a mulher é um daqueles poucos problemas que atingem ampla e substancialmente 

toda a sociedade, independentemente de categoria social ou condição financeira. 

Além disso, é problema universal, já que presente em todos os países, variando, 

apenas, o grau de incidência (menor ou maior). (BIANCHINI, 2011). 

Com relação às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, destaca- 

se que, em virtude do seu caráter satisfativo, não estão vinculadas a um inquérito ou 

processo criminal. De tal modo, podem ser aplicadas aos casos de agressão 

psicológica ainda quando estas não sejam tipicamente criminosas. (DIAS, 2010). 

Portanto, o que enseja a aplicação de medidas de proteção da lei é a existência 

da violência doméstica e não a prática delitiva em si. (DIAS, 2010). Também, observa- 

se que: 

 

a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 

Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 

normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando 

for o caso. 

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, para preservar sua integridade física e psicológica. (BRASIL, 

2006). 

 

 
Já o art. 9º da Lei Maria da Penha dirige-se, em sua grande maioria, aos 

agentes da Administração Pública dos três níveis de governo, na área da saúde, da 

assistência social e da segurança pública, definindo as medidas de assistência para 

salvaguardar a integridade física, psíquica e sexual das mulheres em situação de 

violência doméstica. (CASTILHO, 2011). 
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O texto da Lei nº 11.340/2006, no Capítulo III, prevê em seus artigos 10 e 11, 

um rol de providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando do 

atendimento prestado aos casos amparados pela referida legislação. As providências 

previstas nos artigos retro referidos não são exaustivas, podendo a autoridade policial 

tomar medidas outras desde que dentro da legalidade. (BARBOSA; FOSCARINI, 

2011). 

Da leitura do art.10 da Lei Maria da Penha extrai-se a obrigatoriedade de 

tomada de providências por parte da autoridade policial que tomar conhecimento de 

violência contra a mulher, esteja ela ocorrendo ou na iminência de acontecer: 

 
os direitos e garantias fundamentais devem ser preservados e, 

estando a vítima em flagrante situação de violência, poderá a 

autoridade policial proceder a entrada (concedida) no local onde 

ocorre a violência, ou até mesmo o arrombamento do mesmo, a prisão 

em flagrante do agressor, a condução da vítima à delegacia de polícia 

ou aos estabelecimentos de atendimento à saúde, dentre outros. 

(BARBOSA; FOSCARINI, 2011, p. 253). 

 
 

O art. 11 da Lei nº 11.340/2006 elenca as providências a serem tomadas pelas 

autoridades policiais para cessar ou evitar a violência, ou para garantir o cumprimento 

das medidas de proteção já concedidas. (BRASIL, 2006). Finalmente, o art. 12 da Lei 

Maria da Penha dispõe quanto à obrigatoriedade pela autoridade policial de proceder 

o registro da ocorrência, bem como da adoção de outras medidas para a instrução 

desta. (BARBOSA; FOSCARINI, 2011). 

Além disso, também cabe ao Poder Judiciário aplicar ao agressor medidas 

protetivas de urgência, com a finalidade de resguardar a integridade física e 

psicológica da mulher em situação de violência, novamente demonstrando a 

igualdade de valor que é dada ao corpo físico e à mente, conforme previsto no art. 22, 

inciso III, alínea “c” da Lei Maria da Penha: 

 
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 

agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, entre outras: 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida. (BRASIL, 2006). 
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A aplicação pertinente das medidas de proteção deve considerar, além do 

conhecimento do ciclo da violência e os motivos de silêncio da vítima, as 

circunstâncias em que ocorre a violência, haja vista que a fase mais perigosa para a 

vítima é o rompimento da relação, momento em que há o real risco de morte. 

Para tanto, ainda que em se tratando de violência psicológica, seja pequena a 

parcela de mulheres que procuram auxílio das autoridades policiais e judiciárias, é 

essencial o conhecimento acerca das particularidades desse tipo de violência para 

que o Estado atue de forma preventiva e pertinente diante da gravidade de cada caso, 

evitando que o ciclo de violência se torne mortal, seja pelo homicídio ou pelo suicídio. 

(FERNANDES, 2015). 

Dentro do caráter preventivo, a Lei Maria da Penha constitui, ainda, a 

possibilidade de reeducação do agressor no inc. V, do art. 35, prevendo que o juiz 

pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor em programas de 

recuperação e reeducação nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos 

termos do parágrafo único, do art. 154, da Lei de Execução Penal. (BRASIL, 1984). 

Para Fernandes (2015, p. 169), a reeducação do agressor é providência 

fundamental para a efetividade do processo protetivo, pois seus efeitos transcendem 

o processo e modificam a vida, o padrão comportamental do agente: “conhecer os 

fatores que levam o agressor a praticar violência de gênero e desconstruir conceitos 

errôneos incorporados é uma forma de dar efetividade ao processo protetivo”. 

(FERNANDES, 2015, p. 173). 

Na mesma linha, Elias (2014) defende que a instalação dos Centros de 

Educação de Reabilitação dos Agressores é um mecanismo eficaz para o combate à 

violência contra a mulher, pois promove modificações de ordem estruturais, visando 

a reconstrução de novas masculinidades, tendo um alcance muito maior, dado o efeito 

replicador, tendo um grau de eficiência muito maior face a pura e simples 

criminalização. Destarte, a instalação dos referidos Centros, segundo o autor, não se 

trata de mero voluntarismo político e sim de uma obrigação ética e legal diante da 

complexidade da violência de gênero, a qual requer uma atuação multidisciplinar com 

enfoque não apenas na repressão. 

 
4.1.3 A violência psicológica e o acesso à justiça 
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Outro ponto relevante no que tange à violência psicológica refere-se ao acesso 

à justiça envolvendo essa tipologia de forma específica. Machado (2013) sustenta que 

durante a sua pesquisa de campo não logrou êxito em encontrar qualquer processo 

judicial acerca de violência contra a mulher cujo tipo penal se relacionasse à violência 

psicológica de forma exclusiva: 

 
em campo, jamais me deparei com situações em que o delito de 

violência doméstica (art.129, §9º, do Código Penal) tenha sido 

apontado como uma possibilidade de tradução para as chamadas 

violências psicológicas. (MACHADO, 2013, p. 88). 

 

Considerando que o relatório semestral de 2018 da Central Atendimento à 

mulher – Disque 18083 (BRASIL, 2018) apontou que a violência psicológica é a 

segunda forma mais comum de violência em relação às mulheres fica evidente o 

profundo descompasso entre a escalada da violência psicológica e a resposta judicial. 

As razões para a ausência de processos envolvendo a violência de psicológica 

contra a mulher decorrem de diversas ordens. Num primeiro momento, há a 

dificuldade da vítima em reconhecer-se nesse cenário, por muitas vezes compreender 

que abusos verbais e emocionais não se tratam de violência. (PIMENTEL, 2011). 

Ademais, a violência psicológica é um tipo de violência praticada não apenas 

pela via da ação, mas também mediante omissão: 

 
às vezes, a violência se manifesta pelo silêncio. Silêncio que, utilizado 

inicialmente como recurso temporário de evitação ao confronto, logo 

se transforma em arreio que emudece e imobiliza o corpo. Outras 

vezes a violência está na impossibilidade de silenciar, de abdicar da 

ânsia de tudo dizer – não importando as consequências que isso 

tenha. (PIMENTEL, 2011, p. 9). 

 

Há, ainda, uma grande dificuldade de produção de provas em sede judicial, 

visto que a violência psicológica não deixa marcas físicas e ocorre na intimidade do 

domicílio conjugal. Conforme questiona Hirigoyen (2006, p. 226): 

 
Como provar a violência psicológica? Os juízes julgam com base em 

provas. Ora, muitas vezes os familiares e os amigos não querem se 

comprometer no momento em que são chamados como testemunhas. 

Diante de um juiz, um homem violento, se não houver provas de sua 

 
83 A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, é um serviço atualmente oferecido pela Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos (MDH). 
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conduta, irá se apresentar como vítima. Vai falar calmamente e agir 

de modo a apresentar sua mulher como uma histérica. A mulher 

tentará se defender, mas, quanto mais se justificar, mais se afundará. 

Os juízes, temendo, então, a manipulação, preferirão não decidir por 

um lado ou por outro, e optarão por uma solução neutra. 

 
 

A tolerância e o discurso de naturalização da violência psicológica pela 

sociedade são reproduzidos pelos sistemas de justiça. A efetividade da Lei nº 

11.340/06esbarra na visão de mundo sexista, machista e patriarcal, que se perpetua 

na sociedade brasileira e que se reproduz na atuação do Judiciário. 

São as situações de maltrato institucional que dificultam o acesso à justiça por 

parte das mulheres vítimas de violência psicológica, em razão dos estereótipos 

sexistas dos operadores de direito, que põem em xeque a credibilidade da mulher, as 

revitimizando e normalizando o processo de violência, por considerá-lo de menor 

importância. (HEIM, 2016). 

O distrato, o descaso, a falta de orientação, a culpabilização da vítima pela 

violência, a negativa de registrar a ocorrência, o tom jocoso, a minimização da dor ou 

da gravidade da violência são condutas que levam as vítimas ao silêncio. Conforme 

Velazquez (2003), tais circunstâncias ficam muito claras quando as mulheres vítimas 

de violência psicológica fazem a denúncia e quem as recebe desconfia do que elas 

narram, fazendo-as crer que exageram, que provocaram o ataque ou que desejavam 

o abuso. 

Hodiernamente, a mídia diariamente veicula relatos que revelam as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres vítimas de violência psíquica para serem 

atendidas e entendidas, tanto na esfera policial quanto judicial84. Nessa perspectiva, 

relatou a promotora de Justiça Daniella Martins, em entrevista concedida ao Portal 

Compromisso e Atitude, que: 

 
Do balcão das delegacias às salas de audiência, dos boletins de 

ocorrência aos acórdãos, percebemos que a credibilidade da palavra 

da vítima mulher é quase sempre questionada, como se ela precisasse 

provar ser uma vítima honesta, crível. O relato da vítima do sexo 

feminino, em pleno século XXI, costuma ser atrelado a 

questionamentos sobre sua conduta pessoal e comportamento sexual, 

o que é externado por meio de perguntas que contêm nítidos juízos de 

 
84 Em matéria trazida pelo Jornal EPTV, em agosto de 2018, uma mulher de Campinas relatou as 

dificuldades que encontrou para denunciar o companheiro que praticou violência psicológica contra ela 

por 15 anos: "ouvi várias coisas assim: que era comum isso no casamento [...] eu não era a única, que 

eu tinha que aguentar”. (JORNAL EPTV, 2018). 
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valor, a exemplo de questionamentos sobre uma possível 

‘provocação’ por parte da vítima, uma possível ‘aceitação do 

resultado’. Não é incomum ouvir nas salas de audiência a pergunta ‘a 

senhora provocou o réu de alguma forma? (MARTINS, 2014). 

 
 

Reforça o problema o fato de que a violência psicológica é muito difícil de ser 

dimensionada. Igualmente, no Brasil e no mundo85, tabus e preconceitos levam a 

suicídios, e tentativas de combater a violência são intensamente subnotificadas. 

(MINAYO; SOUZA, 2003). Trata-se de contexto que, segundo Minayo e Souza (2003), 

repercute diretamente na percepção das manifestações de violência contra a mulher 

quando estas se apresentam mediante agressões não físicas. 

Embora a violência psicológica seja rotineira no universo das relações 

domésticas e familiares, permanece invisibilizada e impune em razão da resistência 

em reconhecer a condição de vulnerabilidade emocional e psicológica da mulher 

vítima dessa espécie de violência. Desse modo, a violência psicológica, seja porque 

não é identificada pela própria vítima, seja pelo descaso das instituições que deveriam 

sancioná-la, eterniza-se86. 

 
4.2 BUSCA DE EFETIVIDADE NO COMBATE À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

CONTRA A MULHER 

 
O Brasil tem na Lei Maria da Penha o diploma legal, por excelência, para o 

combate à violência contra a mulher, sendo apontada pela ONU como uma das três 

leis mais avançadas do mundo, entre os 90 países que têm legislação sobre o tema. 

(IBDFAM, 2009). A existência da Lei Maria da Penha é a comprovação da 

possibilidade de uso político do Direito como instrumento para a transformação social, 

 
 
 
 

85 Estima-se que o subtipo de violência psicológica (comparado à violência física e sexual) seja a forma 

mais comum de violência praticada por parceiro íntimo nos EUA e na Europa, afetando entre 35 e 49% 

dos homens e mulheres. Isso levou legisladores em alguns países europeus a criminalizar a violência 

psicológica como uma ofensa independente, tornando-a igualmente punível como violência física (por 

exemplo, Noruega e Inglaterra). (DOKKEDAHL et al., 2019). No original: “The subtype of psychological 

violence (compared to physical and sexual violence) is estimated to be the most common form of IPV 

in both the USA, and Europe affecting between 35 and 49% of men and women. This has led legislators 

in some European countries to criminalize psychological violence as an independent offence, making it  

equally punishable as physical violence (e.g. Norway and England)”. 
86 Maria Berenice Dias (2015) afirma que as peculiaridades que circundam a violência psicológica, 

como a identificação pela própria vítima e dos que a exercem, fazem com que esta seja a modalidade 

mais recorrente de violência, mas a menos denunciada. 
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no sentido de buscar a igualdade material e a justiça social almejadas no art. 3º da 

Constituição Federal. 

É a comprovação de que os direitos humanos não são realidades naturais, mas 

históricas, conquistados com a organização e a mobilização de grupos sociais que 

lutam e disputam politicamente por interesses contraditórios. E, principalmente, que o 

Estado Democrático de Direito, na sua tipificação ideal, dota a sociedade de 

instrumentos e mecanismos legais para promoção de seus direitos. (FEIX, 2011). 

A inserção de uma definição própria de violência psicológica na Lei da Maria 

da Penha estabeleceu o primeiro passo para abrir um caminho de acesso à justiça 

para as vítimas87. Dentro de um projeto jurídico feminista de transformação, o acesso 

à justiça se reinterpreta como um espaço de construção de liberdade para as mulheres 

que requer soluções teóricas e práticas que gerem não apenas uma transformação 

de instrumentos judiciais, mas de todas as políticas públicas e institucionais em 

conjunto. (HEIM, 2016). 

Em tal sistemática, escancara-se a necessidade de igualdade de 

oportunidades, capazes de transformar radicalmente as estruturas sociais da 

desigualdade feminina, rumo a uma igualdade material, real e efetiva. A Lei da Maria 

da Penha, enquanto projeto político decorrente de um atuante movimento feminista, 

firmou as bases para o combate às violências patriarcais ao estabelecer o conceito de 

violência contra as mulheres como expressão de uma desigualdade sexual estrutural 

da sociedade e comum a todas as mulheres. 

Portanto, conforme aponta Feix (2011), o problema não reside na Lei Maria da 

Penha propriamente dita ou, ainda, nos mecanismos que ela estabelece para o 

combate à violência contra as mulheres, mas sim no discurso jurídico enquanto 

elemento que legitima as relações de poder que sustentam a desigualdade de gênero: 

 
[...] a cultura do Direito fala-nos das representações sociais, dos 

sentimentos, das percepções que temos sobre os direitos e quem são 

seus titulares, espaço onde se reproduzem os estereótipos, as falsas 

expectativas, os preconceitos e toda sorte de discriminações acerca 

de seus “verdadeiros destinatários”. Ao enfrentarmos a carga de 

críticas que vem sendo desferida contra a Lei Maria da Penha, é 

preciso ter em mente a metodologia anteriormente descrita para, 

então, compreender os obstáculos e promover a implementação dos 

direitos humanos das mulheres: pensar o Direito como um sistema, 

 
87 A expressão “acesso à justiça” é empregada aqui de maneira geral, não implicando unicamente em 

acesso ao Poder Judiciário, mas enquanto acesso à justiça social, igualitária e restaurativa. 
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dotado destes três componentes: o conteúdo, a estrutura e a cultura 

do Direito. Consideramos que os maiores obstáculos para sua 

efetivação ainda estão situados no plano da estrutura e da cultura do 

Direito. (FEIX, 2011). 

 
 

Dessa forma, a Lei Maria da Penha está longe da inefetividade que, 

comumente, lhe atribuem. Além de relevante instrumento político para a busca pela 

efetividade dos direitos das mulheres, a lei possui mecanismos e positivação 

suficientes para o combate à violência contra as mulheres. Como apontado, o 

aumento da escalada da violência contra as mulheres não é fruto de desamparo 

legislativo. É a postura institucional da sociedade e dos operadores do Direito, 

enquanto legitimadores da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, que 

precisar ser alterada. 

É inegável, por outro lado, que o tema relativo à violência contra a mulher 

ganhou um protagonismo maior nos últimos anos. Isso deve-se sobretudo a trabalhos 

de análise de dados, das notificações, das formas de violência mais comuns, etc. Esse 

mapeamento de dados é o que torna possível o desenvolvimento de medidas públicas 

adequadas, além de dar uma demonstração verdadeira da violência contra a mulher 

na sociedade brasileira. 

Para Machado (2004), é exatamente este o momento que vivencia o Brasil, 

circunstância em que há uma inserção institucional de diversos movimentos sociais 

que procuram o atendimento e o prosseguimento de políticas públicas estabelecidas 

pela Lei Maria da Penha. Ocorre que, desde 2015, a política nacional de 

enfrentamento à violência contra a mulher tem sido sistematicamente negligenciada 

pelo governo federal, com cortes de orçamentos e má gestão dos poucos existentes. 

Conforme Pasinato e Colares: 

 
o cenário até 2014 era de incansáveis batalhas para garantir aquilo 

que se entendia ser o mínimo para uma ação estruturada de 

enfrentamento à violência contra as mulheres: a) uma política nacional 

planejada e em diálogo com os direitos conquistados, b) uma estrutura 

institucional com poder para elaborar e monitorar tal política e c) 

orçamento público previsto. Desde 2015, cada um desses pilares foi 

sendo deliberadamente desestruturado no Governo Federal. 

(PASINATO; COLARES, 2020). 

 

A consequência da inação do governo federal gera um efeito cascata, que 

culmina na ausência de dados capazes de instrumentalizar o combate à violência 



97 
 

 
 

contra a mulher. Advertem Passinato e Colares (2020) que se o Estado não garantir 

“os meios necessários para a aplicação das leis e o desenvolvimento das políticas, 

não haverá mudança possível”88. 

Nesse esteio, conclui-se que o Brasil, do ponto de vista legislativo e jurídico, 

reúne plenas condições para um enfrentamento sério e eficaz da violência contra a 

mulher. Há instrumentos suficientes para a mudança dessa realidade. Verifica-se que 

é na vontade política que se encontra o maior empecilho para a consecução dos 

desideratos presentes na Lei Maria da Penha. 

A sociedade civil vem exercendo com muita maestria seu papel, promovendo 

debates, estudos, colhendo dados e realizando propostas visando o fim da 

desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Cumpre agora às instituições 

estabelecer uma política que reúna práticas de efetivação da Lei Maria da Penha em 

seus três níveis, não a se reduzindo ao contexto criminalizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 De acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos (2020), o Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos possui orçamento para o ano de 2020 de R$132 milhões em recursos voltados 

para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Porém, até abril de 2020, tinha executado 

somente R$536 mil reais, ou seja, 0,13% do recurso autorizado para o referido ano. (INSTITUTO DE 

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2020). Tal conjuntura é reveladora da falta de empenho do governo 

para com o combate da violência contra a mulher. 
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5 CONCLUSÃO 

 
A taxa de feminicídio no Brasil no ano de 2017 foi a maior desde o ano de 2007, 

tendo ocorrido mais de 4.000 casos durante este período. Nos últimos dois anos, os 

números da violência contra as mulheres permaneceram inalterados e o país 

encontra-se em quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Logo, os dados 

traduzem a extrema desigualdade de gênero enfrentada pelas brasileiras e a 

resistência às mudanças na ordem social, que se exprimem na escalada da violência. 

Dentre as formas de violência contra a mulher, a sua tipologia psicológica ainda 

é carente de visibilidade, tanto em termos acadêmicos quanto sociais, face a sua 

naturalização e desconhecimento dos impactos na vida e saúde das vítimas. 

O escopo do presente trabalho foi o de analisar pormenorizadamente a 

violência psicológica, buscando, em um primeiro momento, as razões para a sua 

ocorrência. Nesse ponto, a pergunta que orientou o segundo capítulo foi o de 

existência ou não de uma razão para a violência psicológica contra as mulheres e 

como ela deve ser entendida. 

Viu-se então que a violência genericamente passa de exteriorizada e processo 

natural de resolução de conflitos a um fenômeno social descrito de diferentes 

maneiras, com diversos sujeitos ativos e passivos, bem como vários objetivos. Dentro 

destas nuances, particularmente, buscou-se as origens para a violência em seu 

processo de interiorização e como instrumento de dominação e poder em face das 

mulheres. A partir da pesquisa interdisciplinar, chegou-se à conclusão de que a 

violência psicológica contra as mulheres é fruto de um processo – por parte destas – 

de combate à desigualdade sexual. 

Tal desigualdade consolidou-se ao longo de mais de dois mil e quinhentos 

anos, firmando, historicamente, a concepção masculinizada de mundo que relegou às 

mulheres um papel coadjuvante e de objeto a serviço dos interesses dos homens. A 

esse sistema, o movimento feminista designou o termo patriarcado que, firmado nos 

constructos de que o homem é parâmetro do que é humano e de que a mulher tem 

menor valor, conferiu um caráter de realidade a uma narrativa produzida. 

Para a manutenção dessa desvalorização simbólica da mulher, houve uma 

institucionalização da ideologia de dominação masculina. Ocorre que a manutenção 

dessa dominação começou a apresentar pontos de ruptura com a tomada de 

consciência por parte das mulheres de que a sua condição de inferioridade lhes foi 
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imposta, pois é fruto de uma construção histórica. E, quando as estratégias de 

manutenção simbólica já não são mais suficientes, surge a reação na sua forma mais 

crua: a violência contra as mulheres. Assim, em termos de origens, o que a pesquisa 

demonstrou é que a violência contra as mulheres é fruto do papel hierarquizado dos 

gêneros, construído historicamente e naturalizado socialmente. 

Também se verificou que os movimentos feministas foram os grandes 

protagonistas na busca pela emancipação da mulher, demonstrando a invisibilidade 

que circundava a desigualdade das mulheres e a opressão sofrida em todo o mundo. 

O feminismo ocidental incluiu essa discussão no cenário social e acadêmico, gerando 

o impulso para estudos, construções teóricas e políticas públicas visando uma 

ressignificação do papel das mulheres em sociedade. 

A construção em torno do gênero enquanto categoria analítica foi um 

importante passo para os processos feministas, pois permitiu dar identidade ao 

processo construído pelo patriarcado. É a partir da fixação do gênero como definição 

cultural que as questões de direitos das mulheres e suas garantias passam a fazer 

parte do léxico normativo de países que se firmam como democráticos de direito. 

Superada a questão da gênese da violência contra às mulheres, o próximo 

tema a ser enfrentado foi a tentativa de definição de sua tipologia psicológica. 

Sopesando os entendimentos, deduziu-se que inexiste uma conceituação pronta de 

violência psicológica contra as mulheres. Isto porque, o abuso não físico implica em 

uma série de comportamentos por parte do agressor e, também, pela vítima, para 

concretizá-la. 

À vista disso, com o propósito de se chegar a um juízo, apurou-se os 

comportamentos mais comuns empregados na prática do abuso e, também, dos seus 

efeitos para as vítimas. Do cotejo destas duas ordens de estudos, chegou-se a uma 

descrição de violência psicológica contra as mulheres como um fenômeno 

multicausal, praticado pelo agressor mediante diversas estratégicas para agredir a 

mulher psiquicamente, atentando frontalmente contra a sua dignidade para manter 

sobre ela sua dominação. Tal representação levou ao terceiro capítulo, no qual 

buscou-se definir no plano jurídico quais são os direitos ofendidos pela violência 

psicológica contra a mulher. 

A agressão psíquica ocorre quando o indivíduo utiliza estratégias para atentar 

deliberadamente contra a dignidade da mulher. A Constituição Federal de 1988 

consolidou a dignidade da pessoa humana como valor fundamental do Estado 
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Democrático de Direito. Logo, todo o ordenamento deve se conformar a esse valor e 

as normas devem ser criadas com o intuito de atender à dignidade humana. 

Os direitos de personalidade, por sua vez, têm como objeto de proteção, dentre 

outros, os atributos essenciais do ser humano, sem os quais a dignidade inexiste. 

Dentre esses atributos essenciais encontra-se a integridade psíquica. Portanto, o 

Direito Civil é um instrumento válido para a prevenção e a reparação dos danos 

psicológicos oriundos da violência psicológica. 

Finalmente, no capítulo quatro, tratou-se da violência psicológica no 

ordenamento jurídico brasileiro, discorrendo-se sobre as mudanças no cenário 

internacional que trouxeram a questão dos direitos das mulheres e da desigualdade 

estrutural sexual, em especial a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, que serviu 

de modelo para a Lei Maria da Penha. 

Destacou-se, em seguida, a necessidade da interdisciplinaridade para alcançar 

os intentos trazidos pela Lei Maria da Penha, que é documento político e jurídico com 

instrumentos suficientes para o combate à violência contra a mulher. 

Compreender o mecanismo de dominação masculina na sociedade e assimilar 

que é uma construção histórica que não decorre de algo natural e biológico imposta e 

criada por homens é descortinar a realidade para firmar que o mundo parte de um 

princípio eminentemente androcêntrico, onde as normas pelas quais as mulheres são 

medidas, analisadas e julgadas nada tem de universais. É por essa razão que a 

violência contra as mulheres não pode ser combatida de forma superficial e apenas 

com elementos de repressão ou coação. 

Não é a penalização que fará a violência psicológica recrudescer. O verdadeiro 

combate à violência contra as mulheres deve ser estrutural, institucional visando não 

apenas a repreensão, mas também mudanças na ordem do pensar e do entender, 

desenvolvendo novos significados para a masculinidade. 

A unidade doméstica é um dos lugares onde a dominação masculina se 

manifesta de maneira mais indiscutível, sendo a violência, tanto física quanto 

psicológica, um dos principais fatores para sua perpetuação. 

Há, portanto, a necessidade da construção de uma ação política que leve em 

conta tais contradições para que se alcance o desaparecimento progressivo da 

dominação masculina. Em outras palavras, a simples ocupação pelas mulheres do 

espaço político, com reivindicação de igualdade entre homens e mulheres, não é 

capaz de impedir a dominação masculina. 
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Embora se reconheça a importância do movimento feminista, que deslocou as 

questões da dominação masculina do espaço privado para o público, não se pode 

limitar-se a isso, sob pena de correr-se o risco de assunção de mulheres dos mesmos 

espaços sociais que os homens dominam. Aliás, processo que já é visível em diversos 

setores, nos quais a mulher repete comportamentos dos homens dominantes. 

Simultaneamente, o país tem hoje no comando um Presidente da República 

com forte discurso misógino e alheio à realidade da violência contra a mulher. Um de 

seus primeiros atos no governo foi a promulgação de um decreto flexibilizando a posse 

de arma de fogo, ampliando a possibilidade de o cidadão tê-la em casa. 

Considerando que o lar é o ambiente onde mais ocorre violência contra 

mulheres, mais armas significa um estímulo a atos mais violentos. Soma-se a isso 

diversas manifestações do Presidente em que ridiculariza, profere xingamentos e 

parece defender, até mesmo, o estupro e a tortura em face de mulheres. Certamente 

o momento é de preocupação em face de um evidente retrocesso para a pauta de 

violência contra a mulher, que depende muito da articulação das três esferas de 

governo, especialmente da federal, para um desempenho de prevenção atuante. 

Por tudo isso, a ciência jurídica tem que estar atenta para que não se solidifique 

um novo processo de naturalização de violência contra a mulher, aplacando décadas 

de avanços trazidos pelos mais diversos setores da sociedade. No que tange à 

violência psicológica, particularmente, considerando o processo cíclico da violência e, 

também, pelo fato de que as agressões verbais são a forma mais comum de violência 

contra a mulher, é premente uma atuação mais contundente por parte do Poder 

Judiciário. 

E há muito espaço para isso. A assunção de um protagonismo por parte dos 

operadores de direito através de decisões que não ignorem a violência psicológica, a 

busca de operacionalização das delegacias e promotorias de justiça em conjunto de 

outros setores é vital para a desconstrução da ideia naturalizada de que a violência 

psicológica é uma violência menor. 

Evidentemente que o processo não é simples. O sistema patriarcal se 

consolidou ao longo de 2.500 anos. Espera-se que, ao menos, sua desconstrução se 

dê em período mais breve. 
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