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O SILÊNCIO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER 

 

THE SILENCE OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

                                                             ANA BEATRIZ ABREU MOURA*  

                                            

RESUMO 

A violência psicológica, tipificada na Lei Maria da Penha, se caracterizando como 

uma violência que atua de forma silenciosa e sutil, trazendo danos muitas vezes 

irreversíveis para as vítimas. Torna-se relevante compreender essa temática, 

pelo aumento demasiado dos índices dessa violência nos últimos anos, pela 

difícil identificação pela mulher e pelas pessoas ao seu redor, o que acaba 

prolongando essas agressões por mais tempo. Como problema aponta-se: 

porque a violência psicológica é tão silenciosa? O primeiro ponto como resposta 

é distinção dessas agressões com o sentimento de culpa que a vítima acaba 

tendo devido ao seu psicológico já está bastante abalado, o segundo ponto é 

que depois de identificado, existe o medo de represália tanto por parte do 

agressor como por parte da sociedade por não entenderem de fato como ocorre 

essa violência. Esse estudo buscou esclarecer o máximo de motivos possíveis 

que tornam essa violência silenciosa, para que as vítimas consigam identificar 

mais rápido as agressões psíquicas sofridas pelos seus agressores, elencou-se 

também as penalidades específicas pra essa violência e sua forma probatória. 

Como resultado foi constatado que a violência psicológica é muito silente 

subjetiva e progressivo, em decorrência da falta de entendimento da vítima sobre 

o que de fato são essas agressões psíquicas   

PALAVRAS-CHAVES: Violência psicológica. Silenciosa. Sutil. Danos 

irreversíveis. Aparato jurídico. 

ABSTRACT 

Psychological violence is one of the types of violence typified in the Maria da 

Penha Law, which acts in a silent and subtle way, bringing damages that are often 

irreversible for the victims. It is becoming relevant to understand this issue, by 

increasing the rates of violence in recent years, by the difficult identification of the  
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woman, and by the people around her, which ends up prolonging these aggressions 

for a longer time. As a problem it is pointed out: why is psychological violence so silent? 

The first point in response is to distinguish these aggressions from the feeling of guilt 

that the victim ends up having because of her psychological is already quite shaken, 

the second point is that once identified, there is fear of reprisal by both the aggressor 

and by the part of society because they do not really understand how this violence 

occurs. This study sought to clarify the maximum possible motives that make this 

violence silent, so that the victims can identify more quickly the psychic aggressions 

suffered by their aggressors, also listed the specific penalties for this violence and its 

probative form. As a result it was verified that psychological violence is very silent, 

subjective and progressive, moving with the psychological of the victim, lowering their 

self-esteem, and their ability to perceive the situation lived. 

KEYWORDS: Psychological violence. Silent. Subtle. Irreversible damage. Legal 

apparatus. 

1 INTRODUÇÃO  

             O presente trabalho tem por finalidade tratar da violência psicológica que é 

um dos tipos de violência tipificado na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, 

restringindo essa análise no âmbito conjugal, e especificando os motivos que tornam 

essa violência tão silenciosa, e de difícil percepção por parte das vítimas, expondo 

também os motivos que fazem com que essas vítimas permaneçam nessas relações.  

Compreende-se por violência psicológica como um tipo de agressão que, em 

vez de machucar o corpo da vítima, traz danos a seu psíquico e emocional, fere o 

equilíbrio afetivo, a capacidade de tomar decisões e o estado de bem-estar necessário 

para que o indivíduo possa viver com dignidade 

O principal objetivo desse trabalho é elencar o máximo de motivos possíveis 

que tornam a violência psicológica tão silenciosa, subjetiva e de difícil identificação. 

De uma forma geral esse tema, tem por finalidade configurar a violência 

psicológica no intuito que as mulheres em geral tenham ciência e discernimento de 

como ela ocorre, tendo exemplos de casos reais, para que dessa forma consigam 

fazer uma identificação mais rápida.  

Para nortear o trabalho foi levantado o seguinte problema: Por que a violência 

psicológica é tão silenciosa? Para responder essa questão norteadora foram 
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abordados todos os motivos que dificulta com que a vítima perceba que está sofrendo 

essas agressões, e continuem nessa posição de repressão. 

A estrutura do presente trabalho será dividida em três tópicos, no primeiro, 

será abordado o contexto histórico da violência contra a mulher, explicitando a origem 

de toda a submissão sofrida por elas, no segundo ponto será destacado a Lei Maria 

da Penha, desde a sua criação, e todas as alterações durante os anos da vigência, e 

no último ponto de uma forma mais detalhada sobre a violência psicológica, 

abordando diversos pontos como os motivos da demora da sua percepção, a sequela 

sofrida pelas vítimas e todo as penalizações destinadas a esse tipo de agressão. 

O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisa tendo como fontes a Lei 

Maria da Penha (11.340/2006), e outras legislações, artigos científicos, revistas, 

portais de notícias, e livros. 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

             Ao longo da história da humanidade, sempre foi ressaltado a luta das 

mulheres contra a submissão e repressão da qual eram acometidas, e que buscavam 

de forma incessante uma sociedade igualitária, mais justa, onde elas pudessem ter 

voz, direitos respeitados, liberdade de expressão e autonomia, os direitos objetivados 

por elas, era adquirido a passos largos, e muitas vezes mesmo que 

institucionalizados, não eram cumpridos de forma exata. 

  A falta de direitos concretizados e autonomia da mulher, acabava motivando 

a violência por elas sofridas, os maus tratos femininos eram muito frequentes, a 

mulher que desobedecesse ao seu companheiro ou fosse contrária a alguma decisão 

sofria punição. 

O espancamento do marido em relação à esposa era visto com normalidade, 

em caso de adultério ele poderia matá-la e não sofreria punição, pois estava 

defendendo sua honra. (ESSY,2017) 

Na análise de Maria Amélia de Almeida Teles:   

A violência de gênero tem sua origem na discriminação histórica contra 
as mulheres, ou seja, num longo processo de construção e 
consolidação de medidas e ações explícitas e implícitas que visam a 
submissão da população feminina, que tem ocorrido durante o 
desenvolvimento da sociedade humana (TELES, p. 27). 

Observando esse histórico de violência, no contexto brasileiro, percebe-se 

que violência contra a mulher foi construída desde o período colonial, no qual a mulher 

era subordinada, submissa, obediente ao seu companheiro, exercia as tarefas 
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domésticas, cuidava do marido e educava os filhos, sendo estes comportamentos 

passados de geração em geração, reforçando a cultura patriarcal, impondo o que ela 

deveria vestir, como andar, com quem conversar, era uma relação caracterizada pela 

dominação e posse do homem sobre a mulher (PIOSIADLO; FONSECA; GESSNER, 

2014). 

E no decorrer da história, as mulheres foram ganhando voz e espaço, as 

novas legislações vinham assegurando esses direitos e ressaltando sempre a 

igualdade, o que na teoria agora significava o avanço esperado e desejado por muitas 

décadas, na prática ainda era e é completamente falho, onde ainda perdura a sombra 

da mulher colonial frágil, inferior e submissa ao patriarcado, mesmo que diariamente, 

elas mostrem seus feitos, sua competência, seu poder de liderar, de criar, inovar e 

desempenhar diversas funções ao mesmo tempo. 

Dessa forma é notório, que se entenda que essa situação de subordinação da 

mulher está enraizada culturalmente, e se reafirma constantemente, mesmo que de 

maneira sutil, como por exemplo, quando ouvimos as expressões que “ mulher é o 

sexo frágil”, “ mulher no volante perigo constante”, “ mulher só pilota fogão”, mesmo 

com uma conotação de humor, acabam corroborando para reforçar a ideia de 

inferiorizarão feminina. 

Portanto, além do histórico dos motivos que ocasionam a violência contra a 

mulher e o reforço dados a essas atitudes como as expressões mencionadas, que 

sem dúvidas acabaram por alavancar o machismo, que de fato sempre existiu. 

Onde o homem se supervaloriza e consequentemente diminui a mulher, 

julgando ter domínio pra intervir na vida delas desde as vestimentas até não aceitar 

que a mulher trabalhe ou ganhe mais, sendo esse fato de superestima do homem um 

dos principais propulsores da violência contra a mulher. 

3 LEI MARIA PENHA 

        A Lei Maria da Penha, surgiu em um cenário mais atual, depois de muitos 

anos de impunidade de tantos casos de violência que muitas vezes cominavam em 

morte, e passavam despercebido por falta de uma legislação específica e um 

segurança pra vítima que além de fragilizada e violentada ainda tinham um histórico 

de obediência e medo de seus parceiros. 

Diante de todo cenário da violência sofrida pelas mulheres, sem dúvidas foi 

um marco de extrema, visto que até então não existia uma lei específica que as 

protegessem e penalizasse qualquer ato que ferisse sua dignidade e liberdade. 
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Foi batizada com esse nome em homenagem a biofarmacêutica brasileira 

Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência por parte de seu cônjuge, o qual 

tentou matá-la com requintes de crueldade. Maria da Penha lutou pelos seus direitos 

e proteção da sua integridade física, psicológica e social (LIMA, 2009). 

A Lei 11.340/2006, tem objeto jurídico de caráter protetivo onde busca 

assegurar a integridade da mulher mediante a violência doméstica, abrangendo ainda 

todas as pessoas que se reconhecem no sexo feminino, independente de orientação 

sexual, compreendendo dessa forma que a lei se destinada às mulheres 

heterossexuais ou homossexuais e incluindo também, às mulheres transexuais. No 

entanto, é necessário que ocorra uma situação de vulnerabilidade e constrangimento 

da vítima em relação ao agressor. 

Entendimento esse que se reafirma de forma clara nos primeiros artigos da 

lei: 

 Art. 1º. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros 
tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; 
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
 Art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. (BRASIL, 2006). 

Além dessa parte mais explicativa da funcionalidade da lei, outro ponto de 

extrema relevância foi a distinção, a conceituação e a penalização dos cinco tipos de 

violência existentes, que está elencado no artigo 7º da referida lei: 

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 danos 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 
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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. (BRASIL, 2006). 

Durante esses 13 anos, a lei não estagnou, muito pelo contrário, ela 

acompanhou as mudanças sociais e foi se moldando de acordo com os casos de 

violência que eram notificados. 

Assim, que foi criada a lei, existiram de imediato muitas novidades no cenário 

jurídico, pois como já mencionado anteriormente, não se tinha uma base protetiva 

para tais situações, exemplo dessas inovações que podem se destacar são : os crimes 

cometidos contra a mulher deixaram de ser casos de cesta básica ou de uma simples 

multa, já que, antes da lei, a violência contra mulher era considerada crime de menor 

potencial ofensivo. 

 A lei Maria da Penha trouxe punições mais severas e dentre os principais 

avanços, estão as medidas de proteção como a determinação de afastamento do lar 

e proibição de aproximação por quaisquer meios de comunicação. 

Como já mencionado a lei contou com muitas evoluções durante os anos, e 

além das já relatadas, destacam-se outras, como: a ampliação das diversas medidas 

protetivas e de urgência em favor da mulher e contra o agressor, assim como medidas 

assistenciais, a fixação de limite mínimo de distância, a restrição do porte de armas e 

o encaminhamento da mulher e de seus dependentes a programas oficiais ou 

comunitários de proteção e atendimento, o atendimento policial e pericial 

especializado, deve ser feito preferencialmente por servidoras mulheres. 

A modificação da lei mais atual foi promulgação da lei 13.827/2019 que entrou 

em vigor no dia 13 de maio de 2019, onde modifica e acrescenta alguns pontos da lei 

13.340/2006, aumentando o leque das autoridades que podem instituir as meninas 

protetivas mediante situações de risco eminente, onde antes era função obrigatória 

do juiz, agora pode ser aplicado também, pelo delegado de polícia, quando o 

Município não for sede de comarca ou pelo policial, quando o Município não for sede 

de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. (BRASIL 

2019). 
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Outras inovações é que o  juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da 

medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, e nos 

casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva 

de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, existindo outras 

modificações nessa nova lei,  mais sendo mencionada as principais no sentido, de 

aplicabilidade da lei.(BRASIL,2019) 

Dessa forma, é perceptível a constante evolução no ordenamento, em busca 

de um efetivo cumprimento das normas, assim que a lei foi promulgada, os números 

da violência tiveram uma leve queda, a ideia da punição ao agressor, fazia o mesmo 

pensar duas vezes antes de qualquer ato ilegal. 

No entanto, essa queda não se manteve, os dados nos dias atuais, são 

completamente alarmantes, o requinte de crueldade cada vez mais assustador, os 

motivos cada vez mais tolos, a mulher se encontra em total situação de coação é uma 

regressão histórica assustadora, exigindo cada vez mais um amparo jurídico. 

Esse ano em específico, os meses inicias foram marcados por um aumento 

significativo na quantidade de casos, em um ano, segundo o diário de Pernambuco 

houve um aumento em torno de 24% no índice de violência, consequentemente além 

desse aumento geral, ocorreu um aumento isolado dos cinco tipos de violências 

penalizados. 

 Segue o gráfico mostrando o aumento dos números de ocorrência dos tipos 

de violência, pesquisa essa realizada pelo Senado Federal, no estudo do Panorama 

de violência contra a mulher: 
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Gráfico1:Tipo de violência registrado pelo sistema de saúde no Brasil 

Fonte: Sinam/MS 

O gráfico acima, mostra o aumento considerável dos tipos de violência 

tipificada, no período de 2011 a 2016, evidenciando um aumento expressivo, na 

violência física e psicológica. 

Outros dados referentes aos tipos de violência, que é importante ser frisado é 

o registro das denúncias feitas pelas vítimas, no total de atendimentos realizados pelo 

Ligue 180 –a Central de Atendimento à Mulher no 1º semestre de 2016, 12,23% 

(67.962) correspondeu a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,06% 

corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência 

moral; 4,86%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial, o que indica a 

predominância e o aumento de alguns tipos de violência sobre as outras. (INSTITUTO 

PATRÍCIA GALVÃO, 2016). 

Ainda sobre os números para que se entenda o aumento demasiada nos 

números nos últimos anos,  segundo a pesquisa Data Senado de 2015 (SENADO 

FEDERAL, 2015), merece atenção o aumento da violência psicológica, porquanto, 

nesse período, foi registrado um crescimento de 10 pontos percentuais –48%, agora, 

contra 38%, em 2013. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo o mundo, a cada 

três mulheres, uma é vítima de violência –física, moral ou psicológica. Por não ser 

muito compreendida como violência, o tipo denominado “psicológico”, muitas vezes, 

deixa de ser identificado ou passa despercebido pela população e por mulheres que 

convivem com esse tipo de tratamento. Muitas vezes, essa forma de violência é 

confundida com um mero ataque de ciúmes, ofensas ou controle demasiado (OMS, 

2002). 

Outra pesquisa do Data Senado, um pouco mais recente, apresentou os 

seguintes números violência doméstica e familiar, que foi divulgada em junho de 2017, 

revela aumento no número de mulheres que declaram ter sofrido algum tipo de 

violência doméstica: o percentual passou de 18%, em 2015, para 29%, em 2017. 

Dessas, 74% não procurou ajuda. Dentre as que sofreram agressão, 67% afirmaram 

ter passado por situações de violência física e 47% por violência psicológica, e mais 

um dado alarmante é que 71% das entrevistadas disseram conhecer alguma mulher 

que já sofreu violência doméstica ou familiar. 
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Dessa forma entende-se que tem um caminho longo para que a lei tenha sua 

aplicabilidade efetivada, que por mais que tenha sido registrado como uma das três 

leis mais avançadas no mundo no combate à violência contra as mulheres, há 

precariedades por todos os lados, e os números cada vez mais alarmantes, o que faz 

com que a eficácia da lei seja cada vez mais duvidosa. (PEDROSA; ZANELLO, 2016). 

Todas essas estatísticas, as inovações jurídicas nos últimos anos, e as falhas 

da aplicabilidade da lei Maria da Penha  não é objetivo central do trabalho, porém, 

facilita a compreensão do aumento dos casos de uma forma geral e chamando 

atenção para o aumento considerável da violência psicológica que se evidencia em 

todas as pesquisas nos últimos anos, como o tipo de violência mais frequente e a 

menos denunciada, o que será relatado de forma mais detalhada e as dificuldades 

que as vítimas ainda encontram pra que denunciem seus agressores. 

4- VIOLÊNICA PSICOLÓGICA 

A violência psicológica foi o tipo de violência que mais teve aumento nos seus 

números nos últimos anos, ficando atrás somente da violência física, aumento esse 

que se explica pelo fato que todos os outros tipos de violência são precedidos da 

violência psicológica. 

  E na ocorrência exclusiva da violência psicológica o que mais determina sua 

permanência é o fato da difícil percepção da vítima, devido ser uma violência que não 

deixa marcas aparentes e se desenvolve de forma silenciosa e progressiva, mesmo 

não sendo de fácil identificação, deixa marcas em todos os envolvidos, é tão sutil que 

a vítima, fracassa, muitas vezes, em reconhecê-la como tal, embora ela vá, passo a 

passo, destruindo seu bem estar e a autoestima, criando um estado de confusão e 

incapacidade a violência.(CUNHA,2007). 

Essa violência, na maioria das vezes, é camuflada pela sutileza das relações 

intrafamiliares, mas, “discretamente”, causa sofrimento à mulher, provocando 

alterações no comportamento, na saúde mental (CUNHA, 2007). 

O Conselho Nacional de Justiça discute acerca do tema de violência contra a 

mulher desde o ano de 2007, e definiu como violência psicológica o seguinte: 

Violência psicológica-ação ou omissão destinada a degradar ou 
controlaras ações, comportamentos, crenças e decisões de outra 
pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou 
indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que 
implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 
desenvolvimento pessoal. (CNJ, 2017). 
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A psiquiatra Hirigoyen (2006), fala que violência psicológica é quando uma 

pessoa adota uma série de atitudes ou de expressões que visa aviltar ou negar a 

maneira de ser da outra pessoa. Suas palavras e seus gestos têm por finalidade 

desestabilizar ou ferir o outro. 

A autora levanta a temática que em momentos de raiva, todos nós podemos 

usar palavras ferinas, desdenhosas ou ter gestos inadequados, mas, habitualmente, 

esses deslizes vêm seguidos de pedidos de desculpa (HIRIGOYEN,2006). 

Pedidos de desculpas esses bastante comoventes, com promessas de 

mudanças, com atitudes em um nível de romantismo elevado, os agressores, quando 

não estão proferindo tais agressões, sempre apresenta um perfil de um bom 

companheiro para as vítimas. 

Outro ponto mencionado pela psiquiatra Hirigoyen (2006) que, na maior parte 

das vezes, as mulheres só avaliam a violência em função da dor que sentem e da 

intencionalidade. 

Ao não deixar marcas visíveis, a violência sofrida pela mulher mantém-se no 

segredo da vida privada, sendo, na maior parte das vezes, ignorada pelas próprias 

vítimas, que confundem agressão com atenção, amor, ciúmes, proteção ou, mesmo, 

perda de controle diante da natural incapacidade ou inferioridade feminina, quando o 

que de fato acontece é a perpetuação do poder do homem sobre a 

parceira(HIRIGOYEN,2006). 

Outro ramo de atuação da violência psicológica é o gaslighiting, que tem a 

mesma finalidade, mas, acaba focando mais nas distorções que os agressores 

conseguem fazer no psicológico da vítima. (SARKIS,2019) 

 Esse termo se originou através de um filme em 1944, onde retratava a 

violência machista psicológica com técnicas de manipulação. (SARKIS,2019) 

 O gaslighting é uma forma de violência psicológica onde o agressor se utiliza 

de distorções, omissões e mentiras com a finalidade de colocar a prova a memória, a 

sanidade mental e as convicções da vítima. 

 Quem é vítima do gaslighting têm suas noções de realidade ameaçadas por 

constantes questionamentos e desmandos por parte dos agressores que mentem e 

manipulam a verdade que as rodeiam. 

 O abusador quer de toda a forma ver o sofrimento do outro e consolidar uma 

relação de dependência. 
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Além da parte da manipulação esse termo também é denominado como uma 

violência muito perversa, porque é contínua e se consegue mediante o exercício de 

um assédio constante, mas sutil e indireto, repetitivo. 

A violência psicológica, de certa forma, vai seguindo quase sempre invisível. 

Ela é tida como normal ou natural não apenas do ponto de vista da reação da 

sociedade, que convive com tal agressão, mas, principalmente, por parte da própria 

vítima, que, por estar em uma relação íntima (já que o agressor é, na maioria das 

vezes, o marido ou companheiro), resiste em reconhecer que se trata de uma relação 

violenta e abusiva (REZENDE, 2014). 

Além da difícil identificação pela própria vítima da violência, que está sendo 

acometida, as pessoas ao seu redor também possuem essa dificuldade, pois são sutis 

demais a agressões, visto que não existe agressão física. 

 As vezes essas violações são até proferidas na presença de outras pessoas, 

mas, é tão silenciosa que não é perceptível pelos demais, fazendo com quem a vítima 

concorde mais ainda com a normalidade da situação. 

Em alguns casos sendo até apoiadas por familiares e amigos, a 

permanecerem nesses relacionamentos, achando que aqueles comportamentos de 

tirania do agressor são passageiros, ou um momento de exaltação. 

Por mais que seja uma tipo de violência de pouco conhecimento das vítimas 

e todas outras causas já mencionadas, que acabam corroborando pra sua difícil 

identificação, os traumas decorrentes dessa agressões psíquicas, são seríssimos e 

muitas vezes irreversíveis, a mulher vítima de violência psicológica tende apresentar 

sintomas depressivos, estresse pós-traumático, crise do pânico, isolamento social, 

transtorno de ansiedade, ideação suicida, baixa autoestima, abuso de álcool e/ou 

drogas(LIMA; PARISI, 2014). 

Muitas vítimas de violência psicológica consideram-se culpadas pelo seu 

sofrimento psíquico, acham que provocaram tais ações dos seus agressores. 

Se reconhece a prática dessa forma de agressão cometidas pelo agressor de 

diversas maneiras, como por exemplo, quando ele: 

1.Quer determinar o jeito como ela se veste, pensa, come ou se 
expressa. 2. Critica qualquer coisa que ela faça; tudo passa a ser ruim 
ou errado. 3. Desqualifica as relações afetivas dela: ou seja, amigos ou 
família "não prestam". [...] 5. A expõe a situações humilhantes em 
público. 6. Critica o corpo dela de forma ofensiva, e considera como 
uma “brincadeira” ... entre outras formas de violência que são 
subjetivas e que, muitas vezes, passam despercebidas no dia a dia. 
(MARTINELLI,2014) 
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A revista Nupem no seu volume 10 publicou um artigo por Queiroz e Cunha 

(2018) que fala exatamente sobre a violência psicológica sofrida pelas mulheres, 

relatando algumas entrevistas com as vítimas dessa referida violência, como é o caso 

da Inês de 43 anos: 

Ele nunca me agrediu fisicamente e sexualmente, mas muito 
psicologicamente. O pior é que eu não percebia. Já teve época que ele 
me pressionava tanto, que eu travava a coluna e ia parar no hospital. 
No início, eu não associava uma coisa com a outra, mas depois eu 
comecei a perceber que as grosserias dele me atacavam a coluna. Eu 
literalmente, não conseguia me mexer, não conseguia reagir. O 
interessante é que, em umas das crises que eu tive, ele me disse no 
hospital: “Estou te fazendo mal, né?”. Na hora, eu sentia tanta dor que 
não percebi a gravidade do que ele havia dito, mas depois eu fiquei 
arrasada em saber que, de certa forma, ele não era grosseiro porque 
perdia a cabeça ou fazia sem querer, como ele alegava, era de caso 
pensado, sabia que me atingia tanto que estourava no meu físico... 

Esse caso materializa de forma clara o que já foi exposto sobre a violência 

psicológica, que é a difícil percepção da vítima, que as vezes levam anos, sempre 

confundindo as agressões com as algumas desavenças ou superproteção, o agressor 

depois de perpetuar os atos que condiz com a violência psicológica sempre traz uma 

carga emocional de arrependimento e pedidos de desculpas demasiados. 

Que acabam fragilizando as vítimas deixando-as com a sensação de culpa e 

também foi percebido que quando não se identifica em tempo hábil, esse dano 

psíquico acaba desencadeando em outras problemas de saúde muitas vezes de 

natureza grave. 

Em outro momento da entrevista de Inês, de 43 anos, para a Revista Nupem 

por (QUEIROZ, CUNHA,2018), acaba chamando atenção para outro ponto que é a 

influência do exemplo do relacionamento dos pais, que resulta na permanência da 

aceitação da vítima em relação ao comportamento desumano do agressor. 

Depoimento de Inês 43 anos: 

 A relação de meus pais não era muito boa. Painho traía demais 
mainha. Ela sofria muito, mas não reclamava. A gente queria que ela 
se separasse dele, mas ela dizia que casamento era assim mesmo, 
uma coisa difícil e que todo homem era descarado e traidor. Ela 
alegava que não se separava por causa de nós, da nossa manutenção, 
nós sempre estudamos em escola particular e tínhamos tudo dentro do 
possível. Eu lembro com muito pesar do último caso sério que painho 
teve. Ele queria se separar, mas mainha não quis de jeito nenhum, ela 
acabou se humilhando muito, coitada! Teve que se sujeitar a tanta 
coisa que me revolta lembrar, até hoje. Os finais de semana, painho 
passava na casa da mulher, às vezes chegava bêbado lá em casa, e 
ela se sujeitava sem reclamar. Quando ia queixar, ele ficava bravo. Eu 
penso que ela devia gostar muito dele para fazer isso. Essa mensagem 
ficou muito forte para a gente, quero dizer, principalmente para as 
filhas, eu tenho uma irmã que passa exatamente por isso no 
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casamento. Eu acho que herdei de mainha, entre outras coisas, a falta 
de reação, eu paraliso, não enfrento, já tive muito medo de meu marido 
e também acabei me sujeitando. 

Outro depoimento é o de Giovanna de 27 anos (QUEIROZ, CUNHA,2018) que 

também relata os exemplos herdados de sua mãe: 

Às vezes eu acho que eu herdei muita coisa da postura de minha mãe. 
E não herdei só o que foi falado sobre relacionamento, mas, sobretudo 
as atitudes dela diante de meu pai: ficar calada, não discutir, deixar a 
poeira baixar para não ter confusão, deixar o tempo passar para as 
coisas se resolverem etc.  

As crianças que crescem tendo contato com esses exemplos dos seus pais 

que sem dúvidas, são sua base e parâmetro do que é certo ou errado, acabam 

associando situações como essas como se fossem extremamente normal, ou que é 

necessário passar por isso, pra manter o casamento, ou para conseguirem ter as 

pessoas por perto. 

  A influência familiar, que na verdade muitas vezes se tornam traumas 

familiares ou traumas de infância, são mais um dos fatores para que as vítimas dessa 

violência sustentem ou aguentem essas situações por muito tempo ou a vida toda. 

   Nos casos mencionados o psicológico da vítima fica completamente 

comprometido, como o da mãe de Inês, onde o seu parceiro, propôs o divórcio, e 

mesmo com toda a situação decadente, ela acabou se recusando, e também no caso 

de Giovana, onde sua mãe entende que o certo, é não se impor, aceitar a situação, 

esperando e tendo paciência para que depois tudo volte ao normal. 

Esse histórico familiar de violência doméstica se apresenta como mais um dos 

fatores que favorecem a permanência da vítima na relação conjugal violenta, e na 

forma que acabam conduzindo essas situações, e a relação com o agressor, repetindo 

o modelo de aceitação das quais tiverem contato durante sua formação como pessoa. 

E cada acontecimento, vai desencadeando outro que dificultam mais ainda o 

reconhecimento e denuncia dessa violência, como o julgamento feito sobre as vítimas 

que acabam por se isolarem, ou não compartilhar tais acontecimentos com os outros. 

De um modo geral as pessoas veem essas vítimas como pessoas que não 

têm “amor próprio” ou que “não se valorizam”, o que de fato não é isso, como já 

mencionado anteriormente, o psicológico da vítima está tão fragilizado, que elas 

acabam perdendo total discernimento do que é certo ou errado, do que é aceitável ou 

não. 
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Evidentemente nem todas as pessoas que tiveram a infância marcada por 

essas situações, vão se sujeitar a esses tipos de relacionamento, esse foi apenas, 

mais um dos fatores que ocasionam o aumento da ocorrência da violência psicológica. 

Os relacionamentos, nos últimos anos, e não de forma generalizada, mas uma 

parte considerável, estão toxicas, o psicológico das pessoas de um forma geral estão 

fragilizados, o mundo está cheio de informações e distorções de valores,  

propagações de casos violentos pelos mais diversos motivos, onde as pessoas não 

param pra cuidar de traumas ou de suas limitações, e a junção disso tudo, ou são 

pessoas agressivas, ou pessoas fragilizadas. 

Continuando elencando os motivos que dificultam que as vítimas saiam de 

situações como essas, mesmo depois de já terem identificado a violação sofrida é o 

medo a represália, que faz com que a vítima permaneça em silêncio. 

Pois teme pela sua própria vida e a dos seus filhos, outro fator é a 

dependência financeira e emocional, onde a mulher por muitas vezes depende 

exclusivamente do marido, ou vive confortavelmente com as regalias oferecidas pelo 

mesmo, o que faz com que aumente essa obrigatoriedade de se manterem naquela 

relação. 

Já a dependência emocional, ocorre devido o agressor, na maioria das vezes, 

acabar sendo um bom pai, e dá uma certa assistência, fazendo com que a vítima, 

tenha uma falsa sensação de proteção. 

  E pôr fim a naturalização da violência, onde todos os insultos, xingamentos e 

ofensas, são vistos ou de forma natural por terem tido esses exemplos na sua infância 

de seus pais, ou por acharem que é alguma exaltação o que é comum em qualquer 

tipo de relacionamento. 

  Os traumas oriundos dessa violência, além de muitas vezes irreversíveis, 

desencadeiam pra diversas vertentes como depressão, distúrbios, crises de 

ansiedade, crise do pânico, sobrepeso, mudança de humor frequente, mediante esse 

contexto, é necessário um apoio psicológico para que tentem reverter os danos 

psíquicos, cabendo ao profissional da psicologia acolher, oferecer uma escuta 

humanizada, pautada na ética, respeito e compromisso. 

  Proporcionando um espaço terapêutico em que a mulher violentada pelo seu 

parceiro íntimo possa relatar as várias formas de violências que lhe causaram trauma, 

medo, sofrimento psicológico, físico ou sexual, a fim de que ela consiga resgatar a 
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sua autoestima, independência financeira e emocional, dignidade e 

autonomia(SANTEIRO; SHUMACHER; SOUZA, 2017). 

  Porém, esse processo de intervenção demanda a atuação de outros 

profissionais como assistente social, enfermeiro, médicos, profissionais da esfera 

jurídica e segurança pública, possibilitando assistência, garantia de direitos e 

segurança (SANTEIRO; SHUMACHER; SOUZA, 2017). 

  Cabendo a vítima além da assistência psicológica devida, a penalização ao 

agressor que efetivou a violência, não existindo outra maneira de se provar a 

materialização do crime a não ser pela palavra da ofendida, que possui valor 

probatório relevante, mas, que acaba se fragilizando diante algumas situações. 

  Uma das formas recém estudadas em busca de eficácia para que se prove as 

agressões, e sem que exponha mais a vítima já que foi constatado que a falta de 

compreensão da vítima sobre a situação que está inserida é um dos propulsores para 

que se prolongue tais atos, é a perícia psíquica que é um procedimento que serve 

para qualificar e materializar as provas advindas de crimes que não deixam vestígios, 

ou lesões que possam ser visualizadas, dessa forma, se enquadra perfeitamente nos 

casos de violência psicológica. 

A parte procedimental dessa pericia segundo Rios e Prado (2014): 

O procedimento da perícia é realizado em dois módulos: primeiro é 
feita uma entrevista investigativa, por peritos criminais da área da 
Psicologia, [usando técnicas cientificamente comprovadas e de uso 
internacional para obter o depoimento da vítima] e, depois, é realizada 
outra entrevista e análise [por médicos legistas da Psiquiatria], 
separadamente [...] que se complementam para composição do 
laudo[...]. A memória da vítima é um local de crime; então, temos que 
ter um cuidado institucionalizado ao coletar a palavra dessa vítima e 
acessar essa memória para não a contaminar, nem promover a 
revitimização [...] 

Obtendo o resultado da perícia extrai-se o laudo técnico que pode servir tanto 

na fase inquisitiva quanto para constituição do conjunto probatório na ação penal. É 

relevante ressaltar que o objetivo é concretizar a prova da violência, verificando os 

critérios de credibilidade e validade de um determinado depoimento, para que o 

operador da lei tenha isso de uma forma mais precisa e buscando também que se 

evite o agravamento do trauma sofrido pela vítima. 

A perícia aponta para o caminho da unificação da prova, evitando que 
a vítima tenha que repetir o relato da violência sofrida 
desnecessariamente nos diferentes serviços de denúncia e 
atendimento. Nesse sentido, quando permitido, o depoimento é 
registrado em áudio ou vídeo e, além do laudo, os operadores da lei 
podem receber o material registrado. (PRADO,2014). 
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Afere-se, que o exame psíquico é uma maneira de diagnóstico que auxilia de 

forma pertinente para materializar as provas que juntamente com os indícios da 

autoria, servirão para responsabilizar o agressor. 

 Dessa forma,  entende-se que é uma forma extremamente viável e eficaz para 

que se comprove de forma satisfatória a ocorrência da violência, de forma que a vítima 

não passe mais por nenhum tipo de constrangimento, e não fique  dúvidas em relação 

as condutas do agressor, que por mais que não justifique ou diminua a gravidade da 

situação, muitas vezes praticam essas atitudes  nocivas imbuídos de má-fé ou não, 

mas em grande parte não acreditem ou não tenha devido entendimento que isso 

configure uma tipificação penal e que resultará em sequelas gravíssimas para suas 

parceiras. 

  Abrindo mais uma vertente que confirma a aplicabilidade dessa perícia, que 

ainda não foi mencionado, mas, faz parte de todo o rol exemplificativo dos motivos 

que prolongam as agressões psicológicas, é o fato, que nos dias atuais, não se tem 

mais um perfil exato que caracterize possíveis agressores, por isso quando esse tipo 

de violência sutil começa a ser praticada, além de todos as circunstâncias já relatadas, 

ainda tem o fator, que o agressor aparentemente seja uma pessoa “ normal”, e não  

apresenta um perfil agressivo. 

  Muitas vezes são de boas famílias, com boas criações, uma vida profissional 

bem-sucedida, o que coage a vítima, tanto a se sentir culpada pela violência sofrida, 

como pelo medo de que não acreditarem em seus relatos, visto que a figura do 

agressor é de uma pessoa equilibrada. 

  Dessa forma se caracterizando mais um motivo para que se reforce o uso da 

perícia psíquica para que se dê total credibilidade para vítima na hora da denunciar. 

  E por fim, o aparato jurídico no qual a violência psicológica está inserida o seu 

entendimento está expresso no artigo 7º, inciso II da lei Maria da Penha, é mesmo 

tendo essa tipificação, e ficando destinado aos agressores as medidas protetivas de 

urgência, que são elencadas na lei, em alguns casos acaba faltando um rigor a mais 

na penalização. 

  Segundo Ganzarolli, pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do 

Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). “Há dificuldades na 

judicialização da violência psicológica, ou seja, de se enquadrar em um crime 

específico”. 
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O que acontece de fato, é que se fala em violência psicológica, mas a 

condenação se dá por violência física. 

Dessa forma, acaba por se enquadrar criminalmente a violência psicológica 

como ameaça, nos crimes contra a honra que estão expressos no Código Penal dos 

artigos 138 ao 140 (injuria, calúnia, difamação), na contravenção penal de 

constrangimento (com menor potencial ofensivo), e na lesão corporal inclusive nas 

suas formas qualificadas o que dependerá da extensão provocada pelo dano na vítima 

que esta elencado no artigo 129 também do Código Penal. 

Pois se compreende que a violência psicológica causa lesão corporal à 

integridade psíquica da vítima, porém, é necessário provar a existência do trauma, 

através de um laudo. 

A parte da lesão corporal, como penalidade a esse tipo de violência merece 

uma atenção a mais pois ela será aplicada nos casos em que essa agressão 

psicológica resulte em danos psíquicos, que na maioria das vezes são permanentes 

e irreversíveis que comprometem as aptidões psíquicas da mulher. 

  Segundo Ballone (2016): 

O Dano Psíquico se caracteriza por um prejuízo emocional capaz de 
resultar em comprometimento das funções psíquicas, de forma súbita 
e inesperada, surgida após um evento traumático (ação deliberada ou 
culposa de alguém e que traz para a vítima um prejuízo material ou 
moral decorrente da limitação de suas atividades habituais ou 
laborativas). Portanto, o Dano Psíquico deve, obrigatoriamente, 
guardar uma relação causa-efeito incontestável. 

O dano psíquico é identificado através da perícia psíquica que resulta um 

diagnóstico preciso da violência psicológica, possibilitando dessa forma aplicar ao 

agressor o crime de Lesão (art. 129 CP, nas suas formas qualificadas), nas quais a 

ação é Publica Incondicionada, o que trará maior eficiência na aplicação da Lei 

11.340/06. 

Analisando o art. 129 do CP, observa-se que o tipo penal dispõe que a lesão 

corporal é caracterizada pela ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem. 

O bem jurídico protegido nesse caso é a integridade corporal da pessoa, 

devendo responsabilizar aquele que, por sua conduta, causar danos às funções 

biológicas, anatômicas, fisiológicas ou psíquicas à vítima, por isso o uso dessa 

penalidade pra esse violação, já que a que mais se assemelha com o que de fato 

acontece com as vítimas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante de todo exposto, conclui-se que a violência psicológica se torna tão 

silenciosa, devido muitas vezes ser confundida com discussões um pouco mais 

aflorada, o psicológico da vítima já está abalado o suficiente para que não reconheça 

a anormalidade da situação. 

As sensações que essas agressões proporcionam as vítimas, como um baixo 

autoestima e um sentimento de incapacidade acabam dificultando também a 

percepção dessa violência. 

  Outros motivos que também foram expostos são traumas de infância das 

vítimas, os exemplos dos relacionamentos dos pais, medo da represália por parte do 

agressor e a dependência emocional e financeira que a mulher tem em relação seus 

companheiros. 

  Também foi possível perceber que a forma probatória dessa violência ainda é 

um pouco falha no sentindo que muitas vezes é a palavra da vítima completamente 

abalada, contra a do agressor, mas hoje já existe outros meios como a perícia 

psíquica. 

  Diante disso foi possível entender toda a dificuldade que envolve a 

identificação e as denúncias em relação a violência psicológica, o que explica ser a 

violência que mais ocorre e que é menos denunciada. 
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