
RELACIONAMENTO ABUSIVO: a naturalização de práticas violentas em 
relacionamentos amorosos 

 

Kamila Ambrosio  

 Universidade de Pernambuco 

 

Meninos e meninas aprendem sobre as coisas do universo através primeiramente 

dos seus corpos, das suas mãos, olhos e partes sexuais, desse modo, conseguem 

compreender o mundo a partir da diferenciação do outro. Essa diferenciação implica na 

maneira de se enxergar a sociedade, por isso, é importante saber que o conceito de que a 

feminilidade é algo extintivo da mulher é construído culturalmente mediante a 

hegemonia civilizatória, qualificando moralmente o papel do homem e da mulher. 

As mulheres são educadas desde cedo por suas mães que por sua vez foram 

ensinadas por suas avós, a casar-se e serem subordinadas ao seu marido, esse destino 

lhe é imposto como único a ser seguido para ser considerada alguém “importante” na 

sociedade. Felizmente ao passar dos anos as mulheres estão desconstruindo a ideia de 

feminilidade ser algo natural e intrínseco da mulher, em que, buscam através de sua luta 

e militância elaborar seu próprio destino. 

 
A mulher que se liberta economicamente do homem nem por isso 
alcança uma situação moral, social e psicológica idêntica ao do 
homem. Quando inicia sua vida de adulto, ela não tem atrás de si o 
mesmo passado de um rapaz; não é considerada de maneira idêntica 
pela sociedade; o universo apresenta-se a ela dentro de uma 
perspectiva diferente. (BEAUVOIR, 1980, p.451). 
 

Quando a mulher conquistou o espaço no mercado de trabalho e o direito ao 

voto foi de suma importância para sua autonomia e liberdade econômica, porém, não 

significa uma liberdade real. Sabe-se que o trabalho na sociedade capitalista aprisiona 

homens e mulheres, pois, vivem pelo e para o trabalho e todas as suas ações extras ao 

trabalho contribuem para o crescimento do sistema através do consumo. “Somente em 

um mundo socialista a mulher, atingindo o trabalho, conseguiria a liberdade. Em sua 

maioria hoje os trabalhadores são explorados”. (p. 450). 

 

Compreendendo a infância da menina 
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Analisando a infância na visão de Simone de Beauvoir, em seu livro O 

Segundo Sexo – 2. A experiência vivida, pode-se perceber vários detalhes na criação, 

educação e crescimento que são construídos nessa época da vida (infância) em 

relação à cultura do machismo, inferiorização da menina/mulher e endeusamento da 

figura masculina. 

A autora destaca que o momento do desmame é primordial para o início da 

afirmação da identidade da criança, que é quando se sente abandonada, e a partir 

desse acontecimento, ela fará de tudo para não ser separada da mãe. Então, nessa fase 

da vida que perpassa os quatro primeiros anos da criança, não há distinção entre as 

vontades e atitudes dos meninos e meninas, tudo gira em torno de ter toda atenção 

para si, para que não sejam abandonadas literalmente. 

Após essa fase segue a “segunda desmama”, em que as meninas ainda 

possuem o privilegio de receber as carícias dos pais, por outro lado, é reforçado ao 

menino que amadureça, além a ideia de que sentimento é coisa de mulher, “homem 

não pode chorar”, por isso, muitos meninos podem desejar ser menina (se orientando 

ao homossexualismo), ou começam a se sentir superiores em decorrência dessa dura 

independência.  

Segundo a autora, as crianças possuem um grande interesse pelas funções 

excretórias do corpo humano, por esse fato, é invejável para as meninas que os 

meninos urinem em pé podendo ter contato com a terra, a água, com a espuma, e 

também por poderem satisfazer suas necessidades em qualquer local, diferentemente 

das meninas, que são ensinadas a segurar suas vontades e urinar apenas no sanitário. 

Beauvoir deixa claro que esses ensinamentos são da sociedade de cultura ocidental, 

porém, existem países quem homens urinam sentados e mulheres em pé. 

Um dado interessante expresso no livro de Beauvoir é o depoimento de 

Florrie, uma artista renomada, (analisado por Havelock Ellis em seus estudos sobre 

Psicologia Sexual), que afirmou que sua primeira percepção da superioridade 

masculina está ligada aos órgãos urinários, o que fazia com quesesentisse ressentida 

pelo fato da natureza ter-lhe privado de possuir um órgão tão decorativo e cômodo.  

Há uma valorização ao menino pelo ambiente e pelos pais, porque, como já 

foi dito, ele tem a liberdade de exibir seu órgão, de fazer suas necessidades quando e 

onde sentir vontade, algo que pode causar inveja nas meninas, que se sentem 

inferiores por não serem agraciadas com esse privilégio enquanto o menino se 

orgulha e se sente superior pela sua virilidade. 
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Ao passo que o menino é representado por seu pênis, à menina é ensinado 

que para agradar às pessoas, deve comportar-se e parecer-se com uma boneca, sendo 

cobrada para estar sempre bonita e assemelhando-se às princesas dos contos de 

fadas.É ensinada desde cedo a comportar-se como objeto (boneca), passivamente, em 

que sua liberdade é recusada. Não lhe encorajam a aventurar-se, inventar coisas, 

ousar nas suas decisões, empreender como os homens fazem. A feminilidade não é 

algo biológico, é construído culturalmente, e na vida da menina sempre haverão 

pessoas cobrando que seja feminina, que não seja espontânea, ensinando-a costurar, 

cuidar da casa, como se pentear e se vestir, a arte da sedução, o que ler, o que ouvir. 

A menina deixa de acreditar no mito de que bebês vêm da cegonha 

primeiramente que os meninos por sua curiosidade a respeito do seu interior, porém, 

os dois apreciam os mistérios de gerar uma criança. Em muitos casos, desde 

pequena, lhe é encarregada a função de cuidar da casa enquanto seus irmãos são 

dispensados das tarefas, tornando-se madura antes do tempo. 

 

A hierarquia dos sexos manifesta-se a ela primeiramente na 
experiência familiar; compreende pouco a pouco que, se a 
autoridade do pai não é a que se faz sentir mais quotidianamente, é 
entretanto a mais soberana [...] A vida do pai é cercada de um 
prestígio misterioso: as horas que passa em casa, o cômodo em que 
trabalha, os objetos que o cercam, suas ocupações e manias têm um 
caráter sagrado. Habitualmente trabalha fora e é através dele que a 
casa se comunica com o resto do mundo: ele é a encarnação desse 
mundo aventuroso, imenso, difícil, maravilhoso; ele é a 
transcendência, ele é Deus. (BEAUVOIR, 1980, p. 28, 29). 

Em virtude de muita luta do movimento feminista é que as mulheres 

passaram a ter a coragem de praticar esportes e de estudar. 

Nos contos e nas histórias, os heróis, exploradores, aventureiros são sempre 

masculinos, poucas são as que as mulheres são protagonistas, geralmente vivem a 

sombra do amado. Também, tem-se o exemplo da religião ocidental católica que 

atribui às mulheres um papel de submissão, em que, Deus é o Senhor, Pai, e os anjos 

que dizem não possuir sexo, recebem nomes masculinos e se apresentam fisicamente 

de tal forma. Os grandes líderes: Padre, bispos, o papa, são homens em que todos 

devem se ajoelhar diante destes, beijar seus anéis, se confessar e pedir a benção. 

Na religião cristã (religião que possui mais seguidores no mundo) a mulher é 

ensinada que para ser feliz necessita de um marido, ser amada, e para isso é preciso 

esperar pelo amado, como nos contos de fadas, em que o príncipe enfrenta vários 
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obstáculos se aventurando para resgatar sua donzela que deve possuir a virtude da 

beleza. Através dos contos de fadas que as meninas sentem-se cobradas a possuir 

uma beleza igual às princesas às quais devem se inspirar para que sejam amadas e 

felizes, a “feiura” seria sinônimo de desgraça, um crime punido pelo destino. 

(BEAUVOIR, 1980). 

A autora cita em seu livro de acordo com as estatísticas de Havelock Ellis 

(médico e psicólogo britânico) que mais de 75% das meninas desejariam ser meninos 

e apenas um menino em cem gostaria de ser do outro sexo, e segundo Karl Pipal 

(psicanalista germânico) dezoito meninos de vinte entrevistados entre 12 e 14 anos 

afirmaram que fariam qualquer coisa menos ser meninas, enquanto, de vinte e duas 

meninas entrevistadas, dezenove gostariam de ser do outro sexo porque acreditavam 

que seriam mais aptas para os estudos, suas mães as amariam mais, que os homens 

sofrem menos do que as mulheres, entre outros. 

A partir dos doze anos, a menina entra na puberdade. Uma fase de 

descobertas e novidades sobre seu próprio corpo, por isso, a maioria sente vergonha 

de si mesma com o aparecimento dos seios e pelos pubianos, e muitas podem 

desenvolver algum tipo de psicose por acharem ser uma anomalia, sentindo-se 

expostas ao ponto de se isolarem. 

Com o aparecimento dessas características, o corpo sofre mudanças, e as 

moças passam a sentir que são vistas, passam a sofrer cantadas nas ruas e percebem 

que são olhadas o tempo inteiro, por esse fato, a cobrança advinda geralmente dos 

pais é maior sobre cobrir seu corpo, estar sempre bem vestida e ter um corpo dentro 

dos padrões de beleza, o que pode desencadear em forte sentimento de inferioridade, 

vergonha e timidez, que se ampliam ao passo que menstruam. 

“Segundo Klein, e a escola psicanalítica inglesa, o sangue seria para ela como 

que a manifestação de um ferimento nos órgãos internos. Ainda que advertências 

prudentes lhe poupem angústias demasiado agudas, ela tem vergonha e sente-se suja: 

precipita-se no banheiro, trata de lavar ou esconder suas roupas maculadas”. 

(BEAUVOIR, 1980, p. 51).Acerca da primeira menstruação em sua grande maioria é 

uma experiência desagradável e humilhante para as garotas, que geralmente não são 

comunicadas ao certo de como será quando chegar o momento, por ocorrência de até 

suas mães não gostarem de tal experiência à qual as mulheres são submetidas. 

 

Compreendendo a juventude 
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Quando a menina menstrua, já é considerada “moça”, ou seja, já pode 

engravidar. O que faz com que esse período de cessação da infância, seja uma 

transição para a fase adulta, em que, o próximo passo é aguardar passivamente o 

homem que será seu marido, que a fará amante, esposa e mãe. É-lhe ensinado que o 

casamento é o momento primordial para sua realização enquanto mulher, só assim, 

ela poderá ser plenamente feliz. 

 Os rapazes também idealizam sua futura esposa, mas, esta seria só um 

complemento da sua vida, só uma parte dela, porém, às mulheres são ensinadas 

desde muito jovens que devem esperar o seu Homem, seu príncipe encantado, 

deixando de ser dependente dos pais, passando a ser do seu marido. Durante toda sua 

vida deve preocupar-se em estar sempre bonita, aprender a cozinhar, passar, lavar, 

para servir ao seu futuro “dono” e para que seja valorizada, deve adequar-se aos 

sonhos e as vontades dele. 

 A autora enfatiza o narcisismo que é ensinado à mulher desde sua infância. 

Cresce preocupada com sua imagem, em ser perfeita aos olhos de outrem e como já 

foi dito, em encontrar seu Homem, seu guia. Abdicam de sua liberdade, vontades e 

sonhos para satisfazer seu “senhor”. A mulher deve ser uma dama na sala de estar e 

de jantar, e uma meretriz na cama, além de possuir sempre um sorriso doce e jamais 

contrariar e questionar seu cônjuge.  

 É certo que esta fase da juventude é confusa para a moça que se vê dividida 

no desejo de casar-se com seu príncipe, ao mesmo tempo em que não quer ver-se 

como posse ou presa, não quer romper com o passado de sua infância autônoma, mas 

não quer mais ser criança, como os exemplos que Beauvoir cita (1980, p. 92) que 

algumas jovens desta idade desenvolvem práticas sadomasoquistas, se arranhando, 

queimando-se com cigarros, cortando-se com navalha, como uma revolta ou 

precipitação à sua futura experiência sexual. 

 É fato que na atualidade as mulheres sentem-se realizadas diante de outras 

coisas, em seus estudos, profissões, algum esporte que pratique, e não mais se 

preocupam exclusivamente com ter um companheiro, porém, para que conquiste o 

que almeja esta enfrentará muitos obstáculos e dificuldades pelo simples fato de ser 

mulher. Contudo, muitas podem abandonar seus estudos ou objetivos quando casam-

se, pelo fato de se doarem completamente ao relacionamento advindo da pressão que 

a sociedade lhe impõe de ser a esposa perfeita. 
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Introdução à vida sexual 

 

Na sociedade de civilização patriarcal, o ato sexual para a mulher é um 

confinamento em que não deve sentir prazer sexual, apenas servir ao seu homem, 

satisfazê-lo e procriar. Ao homem é-lhe ensinado que a sexualidade é algo objetivo, 

em que é autônomo sob a sua “presa”. “Desde as civilizações primitivas até os 

nossos dias sempre se admitiu que a cama era para a mulher um “serviço” que o 

homem agradece com presentes ou assegurando-lhe a manutenção: mas servir é ter 

um senhor; não há nessa relação nenhuma reciprocidade”. (BEAUVOIR, 1980, p. 112). 

A mulher tem grande dependência da iniciativa masculina desde sua iniciação 

à vida sexual. Ela deve esperar ser cortejada, mesmo que o provoque, ele que a 

conduz como numa dança. O momento de despir-se muitas vezes causa alvoroço na 

moça que será apalpada por todo corpo, será analisada pelo homem que a corteja 

como um juiz. Dá-se grande importância ao que seu amante pensa em relação a sua 

aparência, o que pode ocasionar em uma grande insegurança quanto a sua própria 

imagem. Dessa forma, se seu companheiro elogiar e valorizá-la, se sentirá segura e 

bonita, porém, se for o contrario em que seu cônjuge a tratar com desdém, poderá 

sentir-se inferior, rancorosa, narcisista e/ou obcecada. 

A primeira vez da jovem é sempre uma violação, ela espera ser acariciada e 

se vê violada em lugares que não gostaria, lida com a brutalidade do homem que a 

penetra, algo que é frequente em todas as classes sociais, o que pode ocasionar 

futuros traumas à jovem, ou uma frieza nas suas atitudes. O homem quem decide a 

duração do ato sexual, quem escolhe as posições. A virgem é tratada com rispidez 

por um homem egoísta a procura de seu próprio prazer, e quando é um caso de 

matrimonio, se a esposa nega o coito, o marido sente-se insultado, reagindo muitas 

vezes de maneira grosseira e até forçando o ato sexual em muitos casos. 

 

Violência contra as mulheres 

 

 Conforme o que já foi dito, diante da hierarquia nas relações de gênero 

existente e de uma sociedade patriarcal, por muito tempo a violência contra a mulher 

(agressão psicológica, física, sexual) era visto como algo intrínseco às relações 

homem versus mulher, algo natural, tanto pelos agressores, quanto para as vítimas. 

Em consequência dessa série de costumes e hábitos, as mulheres sofreram por vários 
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séculos com a restrição à vida publica, para além do “lar”, em que o direito ao voto, 

trabalhar e estudar lhes eram censurados. 

 Somente a partir das lutas motivadas por mulheres e feministas que este tema 

(violência contra a mulher) passou a ter maior visibilidade pelo mundo com sua 

incorporação em documentos jurídicos (tratados internacionais, leis) e o agressor 

passou a ser punido através da lei com início na década de 1970. Em 1994, fruto do 

desempenho da luta feminista, foi aprovada a Convenção Interamenicana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (conhecida como Convenção 

do Belém do Pará), com o intuito de julgar como violência contra a mulher toda 

atitude baseada no gênero que acarrete em dano, morte, sofrimento físico, 

psicológico ou sexual à mulher no âmbito publico e/ou privado. (Das lutas à lei: uma 

contribuição das mulheres à erradicação da violência. Secretaria da Mulher - 

Recife/Pernambuco, 2011.).  

Em sete de agosto de 2006, a sancionada lei 11.340, nomeada como Lei 

Maria da Penha no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma 

conquista promovida pela luta das mulheres, e em específico as feministas, com a 

exigência de leis e políticas de enfrentamento à problemática da violência. Esta lei 

estabelece através da legalidade, a intervenção no espaço doméstico, punindo de 

forma rigorosa os agressores, extinguindo a prática de multas ou pagamentos com 

cestas básicas, onde por muito tempo se existia a ideia de que nas relações do espaço 

doméstico não havia crimes, porém, é o local onde mais ocorrem agressões contra as 

mulheres, pois, sabe-se que antes da lei os homens agrediam e assassinavam as 

mulheres, mas, eram inocentados afirmando defesa da própria honra, e só a partir da 

Constituição Federal de 1988 que as coisas começaram a mudar. 

 
A obrigatoriedade de abrigamento da mulher em situação de 
violência com risco iminente de morte pode ser cumprida mesmo 
antes da decisão judicial. Nesse contexto, devem ser 
providenciadas: a solicitação das medidas protetivas, a busca dos 
pertences da mulher ameaçada, um oficio para a instituição de 
abrigamento encaminhando-a e o Boletim de Ocorrência. Outro 
ponto essencial no apoio às mulheres vitimadas previsto na Lei 
Maria da Penha é a articulação entre os serviços de saúde, 
assistência social e segurança pública, de forma a garantir um 
atendimento integral às mulheres. (Das lutas à lei: uma 

contribuição das mulheres à erradicação da violência. Secretaria 
da Mulher - Recife/Pernambuco, 2011). 
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Para que haja o desraizamento da violência contra as mulheres, se faz 

necessário que toda sociedade (famílias, Estado, pessoas no geral) agregue forças e 

deixem de lado seus valores pessoais e hábitos de uma sociedade patriarcal. Esta lei 

caracteriza uma conquista para mulheres vitimas de violência e grande progresso das 

políticas de enfrentamento da violência. 

 

Sobre Relacionamentos Abusivos 

 

As mulheres sofrem violência e são discriminadas na sociedade pelo simples 

fato de terem nascido mulher. Enquanto são postas como o “sexo frágil” os homens 

são vistos como fortes e viris. Essas determinações corroboram na subalternização da 

mulher em relação ao homem numa relação de poder hierarquizada, algo que implica 

diretamente em suas vidas (tanto do homem, quanto da mulher), quando o homem é 

discriminado por demonstrar sentimentos, cuidar da casa, ou depilar-se e por outro 

lado a mulher é impedida de praticar determinados tipos de esportes, frequentar 

determinados ambientes, entre outros. 

A violência em todo o tempo foi/é a maneira primordial de dominação, sendo 

percebida na relação desigual entre homem versus mulher, em que, a violência 

sempre foi um método que visasse o controle e domínio da mulher sobre seu poder 

para restringi-la ao ambiente doméstico, algo que é perpassado através do modelo 

patriarcal por várias gerações.  

 
A violência psicológica é caracterizada pela Lei em vigor como 
“[...] qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da auto estima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento [...]” (BRASIL, 2006, p. 3). O fato da violência 
psicológica, finalmente, ser reconhecida através de uma Lei, 
constitui-se um importante avanço no combate a todos os outros 
tipos de violência. Mas, de outro lado, a violência psicológica 
ainda está longe de ser considerada pelos serviços públicos 
(SOUZA; CASSAB, 2010). 
 

 Por muitas vezes, não é dada a devida importância à violência psicológica, 

por não deixarem marcas visíveis a olhos nus, e é na maioria das vezes naturalizada 

por acontecer dentro do ambiente doméstico, em que ofensas verbais são vistas como 

algo natural, porém, é uma das violências mais perversas por deixar marcas 

psicológicas na mulher que levará por toda sua vida prejudicando sua autoestima e o 

modo de enxergar as coisas, por se sentir confusa sobre o que é certo. 
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 Sabe-se que muitas mulheres vivenciam a dupla jornada de trabalho (fora de 

casa e no ambiente doméstico, além de cuidar dos filhos) e mesmo assim, existem 

aquelas que permitem que seu salário recebido fique com seu marido como forma de 

“recompensa” por permitir que trabalhe fora, muitas outras, mesmo possuindo 

condições financeiras para se sustentar sozinha não conseguem sair de um 

casamento/relacionamento violento por estarem presas às chantagens e armadilhas 

presentes nos abusos psicológicos reproduzidos por seu cônjuge.  

 A mulher vítima de abuso emocional/psicológico vive “andando em corda 

bamba” sem saber qual será a próxima ação de seu parceiro, por isso, está sempre 

apreensiva com medo de que quando chegar em casa a xingue verbalmente, ameace-

a, chegue a agredi-la fisicamente ou simplesmente esteja de “bom humor” e lhe traga 

presentes, mas, sabe que ele nunca está satisfeito, sempre existirá alguma reclamação 

a ser feita pelo abusador, por esse fato, a mulher tenta agir com cautela o tempo 

inteiro, o que impede que desfrute de momentos de tranquilidade como assistir algo 

que goste ou sair com as amigas para conversar. 

O apego intenso e acelerado, controle para onde e com quem a mulher irá 

sair, proibição de contato com amigos e familiares, ciúmes exagerados, 

desconsideração acerca dos sentimentos da mulher e de suas opiniões atingindo-a de 

maneira a se considerar “louca” por sentir ou pensar de tal forma e culpabilizar a 

mulher constantemente por suas ações, além de quando o abusador possui uma 

“reputação dupla”, em que grupo de pessoas afirma coisas positivas sobre sua 

personalidade e outro grupo afirma fatos negativos, são os sinais sutis que antecedem 

as primeiras ações violentas mais intensas do agressor. (MARQUES, 2007). 

 Os homens abusadores são chantagistas e utilizam de qualquer método para 

obter o que querem como agredir fisicamente ou psicologicamente os filhos do casal 

para que a mulher sinta-se atormentada e faça qualquer coisa que ele mande, podem 

também agredir ou matar os animais de estimação da mulher para que ela sinta que 

poderá ocorrer isso com ela se não fizer o que lhe é solicitado, são utilizados também 

outros artifícios como quebrar objetos que goste, ou rasgar suas roupas, na tentativa 

de fazê-la sofrer e aumentar sua submissão para com eles (abusadores). 

 Conforme a psicóloga Mary Susan Miller citada por Souza e Cassab, existem 

outros três artifícios utilizados pelos abusadores como chantagem: o cativeiro, em 

que fazem de tudo para manter sua esposa no ambiente domiciliar como trancá-la 

dentro de casa e levar as chaves, furar os pneus do carro para que não consiga se 
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locomover para seu destino, o que faz com que a mulher se sinta como uma 

“presidiária” dentro da própria casa e se acaso tentar fugir, poderá ser condenada a 

morte.  

 Outra estratégia seria o isolamento da mulher, a impedindo de fazer qualquer 

contato social com quem quer que seja do seu convívio, para que dessa forma não 

tenha com quem conversar sobre seu relacionamento ou pedir ajuda. Outro método 

seria a propaganda, que consiste em ofensas verbais ditas pelo agressor 

constantemente, xingando sua aparência, inteligência e capacidade, o que faz com 

que de tanto ser reproduzido a mulher acabe acreditando nas humilhações e calúnias 

ditas, chegando a crer que ninguém senão seu marido agressor irá querer uma mulher 

tão cheia de defeitos.  

 Desse modo, muitas pessoas que veem a situação do “lado de fora” se 

questionam de qual o motivo que impede a mulher pedir o divórcio e sair de casa. 

Primeiramente, as atitudes violentas do agressor são apresentadas de forma sutil, por 

isso, a maioria das vítimas não sabe que estão em um relacionamento abusivo, e 

mesmo quando as ações de violência se intensificam, a mulher se considera culpada 

por todo acontecido, pelo fato do constante abuso emocional sofrido o que acarretam 

na sua baixa autoestima (SOUZA; CASSAB, 2010). 

 Segundo a psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta francesa Marie-France 

Hirigoyen mencionada por Souza e Cassab, a lavagem cerebral é um método 

utilizado por muitos abusadores para manipular a vítima, a impedindo de sair de 

casa, trabalhar, estudar, ou de fazer contato com outras pessoas além dele, fazendo-a 

acreditar que é a culpada por seus atos violentos.  

 
No entanto, muitas mulheres permanecem ou retornam à relação 
afetiva violenta ou abusiva. Por qual razão? O olhar masculino 
define ainda a percepção da mulher sobre si própria – ele a valida e 
valida os seus sentimentos e a sua realidade. A espera pelo 
“príncipe azul” transforma-se na vivência com o “Barba-Azul”. 
Frequentemente, os maltratos e a violência sofridos são 
minimizados – a mulher quando conta a sua história sempre 
minimiza, às vezes nega, as violências e as agressões e, 
socialmente, ela é desestimulada a abandonar o relacionamento 
afetivo violento ou abusivo, quer por razões pessoais ou familiares, 
quer por razões econômicas, quer por razões religiosas. 
(MARQUES, 2007). 
 

 A violência emocional antecede a violência física, como já mencionado os 

traços são sutis e muitas vezes não percebidos na imediaticidade, porém são 
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contínuos e nocivos, o corpo e a mente sofrem em conjunto com as cicatrizes 

deixadas pelo abuso comprometendo a identidade da vítima que se sentirá 

embaraçada e desprotegida. O abuso físico comumente se intensifica quando a 

mulher está no período gestacional. As agressões são direcionadas a seu ventre e 

também ao que simbolize sua “feminilidade”: vagina, seios, rosto, com a ideia de 

forte sentimento de anulação da mulher. 

 A violência patrimonial consiste na recusa da independência e autonomia da 

mulher, capturando os documentos importantes e bens pessoais indispensáveis para 

sua sobrevivência. O abuso sexual por sua vez, diz respeito a apropriação sem 

consentimento do corpo e da mente do outro, além do estupro, caracteriza todo tipo 

de constrangimento que sujeite a vitima à atos sexuais indesejados como forçar ou 

negar a utilização métodos contraceptivos, forçar relações sexuais, entre outros. 

Mesmo com todo arcabouço de leis atualmente prorrogadas, o sistema 

jurídico penal é a ultima instancia que a mulher pode recorrer após passar por todos 

os setores de atendimento falhos, se deparando com uma grande dificuldade mesmo 

no século vigente em se tratando de uma vida socialmente igual em relação a esse 

tipo de violência, por isso, segundo Marques (2007, p.118) fez-se a necessidade do 

estabelecimento “de uma equipe de atendimento multidisciplinar nos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a serem criados e estruturados, em 

conformidade com a Lei Maria da Penha, Lei n.11.340/06”.   

A Justiça tem o dever de operar de forma que promova a proteção à vida das 

vítimas, também da sua dignidade física e psíquica, além do patrimônio da mulher e 

de sua família, inclusive seus filhos que podem correr o risco de serem usados como 

vingança do agressor para com a vítima. Porém, o endurecimento que o sistema 

jurídico-penal atua mediante a vítima que deveria promover um atendimento efetivo 

à mulher de assistência à educação, sobrevivência da vitima, saúde e resiliência, faz 

com que a Justiça perca sua credibilidade, reduzindo em grande escala o número de 

vitimas que denunciam a violência cometida por seus cônjuges por inoperância do 

sistema. 

A violência contra a mulher é um problema que afeta diretamente a saúde da 

mulher. A abordagem com as vítimas deve ser cautelosa e consistir num processo 

que exija paciência delas e de quem pretender lhe ajudar, porque é um processo 

difícil e demorado pelo fato se tratar comumente de anos de agressões e 

subalternização. Porém, por muitas vezes a mulher retorna ao ambiente violento por 
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não estar se sentindo pronta suficientemente para deixar o ”lar” em que vivia e 

também por não conseguir imediatamente romper os laços afetivos com seu marido. 

É primordial compreender que as mulheres violentadas necessitam de todo 

apoio e força da família e amigos para que consigam se redescobrir, reaprendendo a 

se amar, reconhecendo a sua identidade e sua essência, para que desse modo, 

consigam viver bem consigo mesmas e não se prenderem novamente à 

relacionamentos conflituosos e violentos, por isso, o tratamento deve contribuir na 

sua auto estima e auto confiança, compreendendo que poderão ser felizes estando 

solteiras ou em novos relacionamentos afetivos que sejam de respeito e ternura. 
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