
VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER: NÃO SE CALE! 
A INDIFERENÇA MATA! 

Por Dra. Mary Ângela Marques Bruno  

A abordagem do presente artigo não é nova e nem tão pouco está longe de 
deixar de figurar no cenário mundial e nacional, entretanto é necessário que 
considerações devam ser feitas, visando atingir diferentes públicos e classes 
sociais. 

Dessa forma, o objetivo precípuo é tratarmos do tema de forma clara e de fácil 
compreensão, para que, possamos discuti-lo com maior propriedade, como 
também, identificar algumas situações que demandem algum tipo de 
intervenção (de qualquer ordem). 

A violência domestica, é sem dúvida uma realidade contra a mulher, entretanto, 
muitos desconhecem que ela pode existir contra o homem também. Antes 
mesmo, que surjam questionamentos no tocante, a Lei Maria da Penha (Lei 
n.º11340 – 06), não é sobre ela que estou me referindo em relação ao homem, 
e, oportunamente, falarei sobre isso. 

No que tange à violência contra a mulher, de suma importância analisarmos 02 

artigos da Lei Maria da Penha: o art. 5° e o 7°. 

Vejamos o que diz, então, o art. 5°: 

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:      
                

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. 

Os artigos acima estabelecem o “local” e o tipo de relação das pessoas que 
podem figurar como sujeitos da violência sejam no polo ativo (quem comete – 
homem ou mulher) ou ainda no passivo (quem sofre – somente a mulher). 

Há que se salientar ainda, que além das situações já conhecidas, a violência 
contra a mulher pode ser cometida também pelo patrão (patroa), em face da 



empregada doméstica (artigo 5º, I), por uma prima em face da outra (artigo 
5º,II); e por um ex-namorado em face da ex- namorada ( artigo 5º, III). 

Como bem estabelece o parágrafo único, a orientação sexual da pessoa (e 
aqui se leia mulher), pouco importa, porém como a referida lei resguarda a 
integridade feminina, protege-se além da mulher heterossexual, o casal 
homoafetivo feminino, excluindo-se, o casal homoafetivo masculino. 

Importante frisar que o artigo 7º, incisos I, II, III, IV e V da referida Lei dispõe 
sobre as diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Dessa forma, o art. 7° dispõe: 

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, por exemplo: empurrar, chutar, amarrar, bater ou violentar. 
 
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 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, por exemplo: controle seu 
dinheiro, não te dá permissão para certas compras, destrói seus objetos, não deixa 
você trabalhar e oculta bens e propriedades. 
 
V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia 
(atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime) difamação (atribuir a alguém um 
fato à sua reputação) ou injúria (falar a alguém fato desonroso e que ofenda sua 
dignidade e seu decoro, o conhecido xingamento). 



A maioria das pessoas acredita que a referida Lei tutela unicamente a 

integridade física da mulher, fato este, que não é verdadeiro, conforme 

podemos observar sem maiores dificuldades nos artigos acima. São inúmeras 

as formas de violência praticadas contra a mulher e a lei vigente, especifica 

isso de forma clara e transparente.  

Notamos com muita facilidade que a violência contra a mulher, pode ser 

descrita em quatro fases: a agressão verbal, agressão física, agressão sexual e 

o desfecho final que é a morte.  

É sabido que a primeira fase dar-se-á com uma agressão verbal, um insulto 

ou xingamento e o agressor se utiliza desses métodos para se impor cada vez 

mais. E, como na maioria das vezes a mulher não toma nenhuma atitude, o 

agressor imediatamente parte para a fase subsequente. 

Nesse momento, dá-se inicio a segunda fase, surgindo às pequenas 

agressões físicas, tais como um empurrão e logo adiante as agressões mais 

contundentes começam a surgir, tais como: socos chutes, tapas (geralmente 

na face), caracterizando a perda de controle por parte do agressor, e, 

consequentemente as agressões passam a ser frequentes e não mais 

esporádicas. Infelizmente quando chega nessa situação a agredida, por 

vergonha da família e amigos, por medo de perder a estabilidade financeira e 

na crença de que será a última vez que acontecerá tal episódio, se torna inerte.  

Dessa forma se algum dia houve carinho e admiração, por aquele que hoje lhe 

causa dor, humilhação, sofrimento, hoje não existe mais. 

Inicia-se então, a terceira fase da agressão, a agressão sexual, diga-se o 

estupro!  Por não haver mais vontade sexual, não existir mais libido perante o 

agressor, natural que os desejos sexuais por ele desapareçam e a relação 

sexual consensual deixe de existir e para que haja a consumação do ato, 

somente será possível por meio de força do agressor e novamente pelos 

motivos já expostos acima, à vítima tende a silenciar. 



Descritas essas fases, o próximo e último estágio de uma relação conturbada 

de violência doméstica contra a mulher, é a morte! Exausta de tanta 

humilhação e impotentes perante si, acabam se tornando vitimas de suicídio ou 

até mesmo do próprio agressor. 

Inúmeros episódios de violência contra a mulher deixam marcas em partes 

visíveis do corpo que, além de vincular a vitima ao sofrimento, deixam-na 

constrangida, dificultando a reinserção familiar e social. A título de 

esclarecimento, a boca é o segundo lugar mais atingido em casos de violência 

doméstica, seguidos do rosto, tórax e região genital, e nesses casos é 

necessário o imediato encaminhamento médico, ambulatorial e hospitalar. 

Necessário se faz argumentar que nem sempre os sinais de violência contra a 

mulher serão visíveis, sendo importante que observemos também na pessoa 

as seguintes características: depressão ou ansiedade, isolamento social, 

ferimentos físicos inexplicáveis, medo diante de certas pessoas, passividade ou 

submissão, descuido com higiene e alimentação, fatores estes que se 

estendem para seus familiares. 

Estatisticamente falando 25% dos dias de trabalho perdidos pelas mulheres 

tem como causa a violência doméstica, reduzindo seus ganhos entre 3% e 

20%. Filhos e filhas de mães que sofrem violência doméstica tem 03 vezes 

mais chances de adoecer e 63% dessas crianças repetem pelo menos 01 ano 

na escola e acabam por abandonar o estudo em média aos 09 anos de idade. 

O Cronômetro da Violência contra as mulheres do Brasil, divulgado pela 

www.agenciapatriciagalvão.org.br\dossiê mostrou os seguintes dados: 05 

espancamentos a cada 2 minutos, 01 estupro a cada 11 minutos, 01 

feminicidio a cada 90 minutos, 179 relatos de agressão por dia e 13 

homicídios femininos por dia.  (Fonte: Dossiê Violência contra as Mulheres). 

Nesta seara ainda, foi realizada uma pesquisa com a população afim de que 

opinassem porque a mulher vítima de violência, não denunciam seus 



agressores. E os resultados ficaram da seguinte forma: 85% - “aquelas que 

denunciam correm mais riscos de sofrer novas agressões e até 

assassinato “, 86% - “que houve aumento das denuncias com o advento 

da Lei Maria da Penha” e 50% - “a forma como a justiça pune não reduz a 

violência contra a mulher “. 

Importante frisar que NÃO existe mulher que gosta de apanhar!  O que 

existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais 

para reagir, com medo demais para acusar e pobre demais para ir embora 

daquele ambiente hostil em que está vivendo. 

Caso você observe os sinais acima descritos ou tome o conhecimento de um 

fato que envolva lesão corporal resultante de violência doméstica, poderá 

comunicar a autoridade policial  ou a Central de Atendimento à Mulher , que é 

um serviço do Governo Federal, que auxilia  e orienta as vítimas de violência 

por meio do número 180, e as ligações  podem ser feitas gratuitamente de 

qualquer parte do Território Nacional. 

E não só isso, não é necessário que a violência já esteja ocorrendo para que a 

vitima venha pedir uma medida protetiva de urgência prevista na Lei 

Maria da Penha. Tais medidas podem ser solicitadas como forma de 

prevenção a violência e além das Delegacias, poderão ser solicitadas por meio 

da Defensoria, pelo Advogado ou Ministério Público.  

Após a apuração dos fatos e conclusão, tal inquérito, será encaminhado para 

as Varas Específicas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, para 

que efetivamente seja responsabilizado e punido o agressor. 

Fique sempre atento naquilo que possa estar ocorrendo à sua volta, pois o 

maior inimigo da vítima que sofre violência doméstica e familiar em 

qualquer forma é o seu silêncio e dos demais que querendo podem e 

devem agir. 



Pois, fazer de conta que não viu, ou omitir-se ou ser conivente com uma 

agressão aos direitos da mulher também é uma maneira de praticar violência e 

implica em responsabilização pela Lei. 

Assim sendo, VIVER SEM VIOLÊNCIA É UM DIREITO! 
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