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1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a violência psicológica não deixa marcas visíveis evidentes, pelo 

fato de ser abstrata, mas produz reflexos na saúde mental e física, considera 

considerada pela organização mundial de saúde (OMS) como a forma de agressão 

intrafamiliar à mulher, que pode gerar uma extrema violência o feminicídio. 

O artigo 7º e incisos I ao V da Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 

qualquer conduta que cause dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação da mulher: 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

A constituição federal de 88 cria mecanismos para diminuir a violência 

doméstica e familiar, nos termos do art.226 § 8º “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”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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A Lei n. 11.340/2006 Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, inclusive a violência psicológica. 

A manifestação contra mulheres se manifesta de diversas formas, uma é a 

violência de gênero.  Segundo Fabiana Dal’Mas1, 

A violência de gênero tem diversas características, desde as mais ocultas, 
como o assédio sexual no trabalho, nas ruas e nos transportes públicos, até 
a forma de violência mais severa e extrema como o feminicídio, a mutilação 
genital, ataques com ácidos, casamento de crianças, exploração sexual e o 
tráfico de mulheres. 

A violência contra a mulher tem gerado discussões teórico-filosóficas e 

questionamentos políticos que tende articular a análise sobre a violência. 

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) uma em cada três 

mulheres é vítima de violência no mundo, conforme aduz reportagem extraída no 

site G1 em 21/11/2014. E esta violência, de tão latente, chega a ser classificada 

entre: física, sexual, moral e psicológica. 

A violência psicológica não encontra respaldo penal, o que significa dizer que 

não é tipificada penalmente, mas se destaca os art. 140 como injúria, art.146 

constrangimento ilegal e a ameaça no art. 147, todos do Código Penal.  

Há um grande avanço de muitos doutrinadores que já discutem os dados da 

violência psicológica contra a mulher, adaptando para a realidade, os Tribunais, em 

seus julgamentos, utilizam da lei Maria da Penha para justificar suas decisões no 

que condiz a saúde psicológica da mulher. 

Não obstante, a violência psicológica é mais comum e conhecida no âmbito 

publico, é um problema global e antigo. A cultura religiosa e patriarcal, advinda de 

séculos, consiste na dominação da figura masculina sobre a mulher, devendo ser 

essa, submissa ao seu esposo. Desse modo, a figura feminina sofria uma série de 

agressões caladas, usando como justificativa a cultura e os costumes que se 

denominavam “divinos”. Atualmente, muitas mulheres receiam em denunciar o 

agressor, por entender que muitas das vezes o pior tende acontecer, por outro 

lado, as que por força maior do momento, denunciam, e posteriormente, voltam 

atrás, retirando a denúncia por medo de uma represaria maior por parte do esposo 

                                                           
1 Fabiana Dal’Mas é promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, diretora do MPD, mestre em 

Direitos Humanos e Justiça Social pela Universidade NSW de Sydney (Austrália), doutoranda pela Universidade 

de Buenos Aires (Argentina) e membro do Núcleo de Direitos Sociais de Sorocaba e Região. Escreveu o artigo 

“Tribuna Livre: a mulher tem direito a ocupar o espaço público sem “fiu fiu”. Disponível em http://mpd.org.br/a-

mulher-tem-direito-a-ocupar-o-espaco-publico-sem-fiu-fiu/ . Acessado em 06/06/2018. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.brasilpost.com.br/2014/11/21/violencia-contra-mulher-organizacao-mundial-da-saude_n_6198006.html
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ou da própria família. Por si só, a Lei Maria da Penha não é o suficiente para coibir 

a ação do agressor, em razão desta legislação deixar muitas lacunas em branco, 

mas se pode dizer que trouxe avanços significativos, dando transparência e acesso 

à justiça as vítimas da violência contra a mulher. 

Cumpre destacar que o art. 5º da Lei 11.340/06 define a configuração da 

violência doméstica e familiar contra a mulher em todos seus aspectos, conforme 

se observa: 

 Art. 5° 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:  
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas;  
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;  
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual. 

 

Entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, assim é 

caracterizada a violência psicológica, onde o autor tende a controlar e degradar, com 

comportamento de humilhação, manipulação, isolamento e outros que estão 

elencados no art. 7º inciso II da Lei Maria da Penha, fazendo com que a vítima fique 

imobilizada, causando grande abalo psicológico à mulher e aos demais que 

convivem com a situação. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O tema Violência Moral e Psicológica Contra a Mulher nos remete a um 

fenônemo antigo da sociedade, que embora ja tenha sido discutido em grandes 

debates politicos e sociais, e ao mesmo tempo na atualidade, reflete a violência e 

seus desdobramentos no ambito familiar.  

Diante da facilidade de informações e compartilhamento na internet sobre a 

violência contra a mulher, ainda hoje se nota um comportamento machista e 

patriarcal do homem em relação à figura feminina, mesmo com todo aparato e 

método de punição criminal, o Estado ainda tem altos índices de criminalidade. 

Visando apresentar um estudo da violencia psicológica contra a mulher, o objetivo 

deste projeto de pesquisa consiste em delimitar as possibilidades de atuação das 

agressões de cunho moral e psicológico, como forma de auxiliar no atendimento as 

vítimas. 
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3. OBJETIVOS 

Assim, o presente projeto de pesquisa irá abordar como: 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

- Descrever a relação conjugal violenta e os danos morais e psicossociais causados 

por este tipo de relação, sobretudo no contexto patriarcal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analisar as políticas jurisprudenciais para mulheres em situação de violência. 

- Compreender a mulher em situação de violência, e os reflexos da desigualdade de 

gênero. 

- Analisar o papel do psicólogo no atendimento as vítimas da violência doméstica. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

Por busca de novas informações, a presente pesquisa se desenvolve sobre a 

Violência Moral e Psicológica contra a mulher exclusivamente para o ambiente 

doméstico. O principal objetivo é destacar as legislações específicas e pertinentes 

ao caso que, por décadas, o homem se via como um ser dominante numa relação 

conjugal, e por sua vez, a mulher como submissa do marido, se calava diante de 

acontecimentos de violência no ambiente doméstico, e como Estado não intervia, 

pois não havia Lei que impedisse tal ação, esse procedimento se alastrava por 

séculos. E, num sistema onde a superioridade do homem era mantida, a 

desigualdade de sexos aumentava. Como dizia Azevedo, (1985, p.47) “através de 

dois artifícios básicos: afirmar a superioridade masculina e reforçar a inferioridade 

correlata da mulher”. O contexto da desigualdade hierárquica de gênero acarreta em 

violência contra a mulher. 

Segundo Instituto Patrícia Galvão (2004, p. 25):  

A Violência Doméstica contra mulheres ocorre em todo o mundo e 
perpassam as classes sociais, as diferentes etnias e independe do grau de 
escolaridade. Ela recebe o nome de doméstica porque sucede, geralmente 
dentro de casa e o autor da violência mantém ou já manteve relação íntima 
com a mulher agredida. São maridos, companheiros, namorados, incluindo 
ex.  
 

Para Saffioti (2004, p.17) a violência se caracteriza pela “ruptura de qualquer 

forma de integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade 

sexual, integridade moral”.  

A violência é entendida para Chauí (1984, p. 35) como algo que: 

Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de uma assimetria 
numa relação hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, 
exploração e de opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais 
e a desigualdade em relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, 
como a ação que trata um ser humano não como um sujeito, mas como 
coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de 
modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou 
anuladas, há violência.  

 

Segundo Hirigoyen (2006, p. 124) “a mulher, muitas vezes, é anulada pelo seu 

parceiro agressor, e elas acabam introjetando tudo aquilo que ele diz sobre ela, o 

que abala completamente sua autoestima”. 

A história trás que o homem é a primeira referência do lar, ou seja, o sexo 

masculino é dominante, enquanto que o feminino é dominado, sendo este conceito 

transmitido através de gerações familiares desde o nascimento, no qual é ensinado 
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a agir de certa maneira, tanto a educação ou formação do menino e menina ocorrem 

de forma diferenciada, no seio familiar ou na sociedade o tempo todo, principalmente 

nos meios de comunicação, no ambiente de trabalho, sempre haverá uma dicotomia 

entre sexos. 

As Nações Unidas definem violência contra a mulher como: 

Qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero, que resulte em 
sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da mulher; inclusive 
ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade seja na vida pública 
ou privada. (Conselho Social e Econômico, Nações Unidas, 1992). 

 

Segundo, Criveletto (2016) isso significa uma:  

Extrema necessidade de se buscar a implementação de estruturas de 
atendimento não somente quanto a Delegacias Especializadas, mas de 
todos os órgãos ligados ao combate à violência contra a mulher nos [...]. E 
mais, que estes órgãos promovam ações e políticas de atendimento que 
considerem os vínculos e as relações de dependência estabelecidas entre 
vítima e agressor. 

 
Interessante destacar que o nome da lei faz referência à Maria da Penha Maia 

Fernandes, a qual foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. 

O autor do crime, seu próprio marido, tentou por duas vezes assassiná-la, na 

primeira vez utilizou-se de uma arma, o que deixou a vítima paraplégica, na segunda 

vez, eletrocussão e afogamento, fato que fez com que Maria da Penha denunciasse 

os casos. O julgamento durou 19 anos, porém o autor ficou preso somente durante 

dois anos. 

Os órgãos do Serviço Social, implantado dentro das instituições, no combate a 

violência doméstica, é o local onde as vitimas recebem auxilio e orientações de 

profissionais atuante, que as assiste e informa a respeito dos seus direitos. 
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5. METODOLOGIA 

O estudo aqui apresentado tem como objetivo principal delimitar e apresentar 

as possibilidades de atuação do psicólogo na atuação da violência doméstica contra 

a mulher, com base a desenvolver o método dedutivo, cuja metodologia realizada 

com revisão bibliográfica sobre o tema “VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLOGICA 

CONTRA A MULHER”. 

Nesta pesquisa serão abortados vários tópicos relacionados ao tema com: 

Políticas jurisprudenciais para mulheres em situação de violência; Mulher em 

situação de violência reflexo da desigualdade de gênero; O papel do psicólogo no 

atendimento as vítimas da violência doméstica.  

Esta revisão tem como fundamento e finalidade rever questões relacionadas ao 

campo do psicológico da vitima de violência domestica, com a finalidade de ampliar 

conhecimento e discussão deste tema de suma importância, visto que o Brasil está 

nos índices de países com maior número de violência contra mulheres, conforme 

demonstrado pelo mapa da violência 2015, realizado por Júlio Jacobo Waiselfisz. 

Além da pesquisa bibliográfica (leis, jurisprudências, doutrinas), serão também 

analisados casos verídicos que retratam a situação ora explanada, principalmente 

no que corresponde à atuação do judiciário no Município de Cariacica-ES, além da 

demonstração dos índices, através da utilização de gráficos advindos da pesquisa a 

ser realizada.  
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6. CRONOGRAMA 

O presente projeto de monografia se desenvolveu de acordo com o 
cronograma abaixo: 

 
 
 

PERÍODO 
2018 

1º Sem 

2018 (2º semestre) 

Jul Ag

o 

Set Out Nov Dez 

Elaboração do projeto de 

pesquisa 
X X      

Encontros com o orientador   X X X X  

Leitura e fichamento do material 

bibliográfico 
  X X X   

Pesquisa de campo    X X   

Redação da 1º versão do artigo     X   

Correção e redação da 2ª versão 

do artigo 
     X  

Redação final e revisão do texto      X  

Impressão final e entrega       X 
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