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Introdução 

 

 A violência contra a mulher surgiu na antiguidade, quando em uma sociedade patriarcal, a 

mesma era educada durante toda a sua vida para ser submissa ao poder masculino. Por muito 

tempo, ela foi obrigada a ser como um objeto, sem direito de expressar o que sentia e pensava.   

  

Essa ideologia perdurou por muitos anos e, apesar de hoje em dia existirem mecanismos 

para evitar esse retrocesso, em pleno século XXI, conforme dados divulgados pelo Data 

Popular/Instituto Avon 2013, 56% dos homens admitem que já cometeram alguma forma de 

agressão contra mulher.  

As pessoas comungam da ideia de que a violência está restrita aos casos que ferem a 

integridade física da mulher, como nos crimes de lesão corporal ou homicídio previstos no 

Código Penal Brasileiro, no entanto, na Lei Maria da Penha, que modificou o tratamento 

desse crime, pois o legislador deu um sentido mais amplo ao termo violência.  

Neste contexto, surge a seguinte indagação: A violência contra a mulher consiste apenas 

em abusar e agredir seu corpo? Assim, teremos como objetivo da nossa pesquisa, analisar a 

violência psicológica, que apesar de comum, é quase imperceptível pelas pessoas, pois é 

silenciosa, mas por outro lado definha e deixa vulnerável a vítima tanto quanto à agressão 

aparente.  Trataremos assim do estudo do “Gaslighting”, termo atual, que é usado para 

identificar um tipo de manipulação e violência emocional, que agride a personalidade e 

autopercepção da vítima, fazendo-a atribuir suas queixas e desconfianças a psicoses, 

acreditando que está louca e perdendo a noção da realidade. 

Para tanto, nos propomos a realizar uma pesquisa bibliográfica, a partir de artigos 

científicos, doutrinas e Legislação Penal específica sobre o tema. 
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1 Dados da violência contra a mulher no Brasil 

 

De acordo com o artigo 5º, III, da Constituição Brasileira, ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Era visível o descaso da lei em relação a 

violência psicológica, pouco antes de entrar em vigor a Lei Maria da Penha, que agora trata 

desse tipo de agressão.  

Segundo pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), só em 2013, último 

ano com dados disponíveis, 4.762 mulheres foram vítimas de violência em nosso país. A 

violência física está presente em 48,7% dos atendimentos, com especial incidência nas etapas 

jovem e adulta da vida da mulher, quando chega a representar perto de 60% do total de 

atendimentos. Em segundo lugar, a violência psicológica, aquela que estamos trabalhando. 

Mesmo imperceptível, ela está presente em 23,0% dos atendimentos do SUS, principalmente 

entre mulheres jovens. Em terceiro lugar, a violência sexual, objeto de 11,9% dos 

atendimentos, com maior incidência entre as crianças até 11 anos de idade (29,0% dos 

atendimentos) e as adolescentes (24,3%). 

Esses dados são alarmantes, posto que a violência psicológica é silenciosa. Por vezes, as 

próprias vítimas não atentam para aquilo a que estão sendo submetidas, e quando percebem é 

tarde demais, já estão sofrendo com as consequências desta prática. 

A PNS destacou que essa violência é preponderante entre as vítimas do sexo feminino. A 

faixa jovem é a que mais sofre violência física, enquanto a incidência da violência psicológica 

é mais acentuada entre pessoas idosas. 

 

2 Finalidade da criação da Lei Maria da Penha 

 

É perceptível a influência cultural no tratamento violento com o gênero feminino nos ao 

longo da história. Sem uma sanção equivalente, antigamente, não se dava a devida atenção 

aos casos de violência contra a mulher, fossem explícitas ou imperceptíveis, como as que 

atingem o psicológico da vítima.  

Friedrich (1886) em tom crítico e denso insinuou que a mulher tem vários motivos para ter 

medo, temer o homem, por ser superficial e exprimir conhecimentos que não domina:  

 
A mulher tem tantos motivos para ser pudica: na mulher há 
tanta pedanteria, tanta superficialidade, tanta superabundância 
de coisas aprendidas na escola, de coisas presunçosas, 
desenfreadas e imodestas — observando-se apenas as relações 
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da mulher com as crianças! — tanta coisa que conservaram 
apenas por medo do homem. (NIETZSCHE,1886). 
 

 

São ideias como essas, de inferioridade e subestimação, que insistem em permanecer em 

nossa sociedade após séculos, que abrem portas para a violência contra a mulher.  

A  Lei nº 11.340 /2006, mas conhecida como “Lei Maria da Penha” foi um marco 

significativo no combate dessa violência. A referida lei cria mecanismos para coibir 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 Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e 

sugere outras providências. 

Esta lei recebeu este nome em homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes, 

pois sua história de vida e de seu relacionamento afetivo mudou as leis de proteção às 

mulheres em todo o país. Hoje, Maria da Penha é um símbolo da luta e resistência contra a 

violência de gênero, em resposta pela perseverança das mulheres em conquistarem uma 

maior proteção contra a opressão e a violência.  

Esta mulher foi agredida pelo marido durante seis anos. O seu companheiro tentou 

assassiná-la duas vezes. Na primeira tentativa utilizou uma arma de fogo e atirou nela, 

deixando-a paraplégica; na segunda vez, tentou por matá-la por eletrocussão e afogamento. 

Depois de toda violência e suas sequelas, Maria da Penha foi em busca dos seus direitos e a 

devida punição do agressor, recorrendo inclusive aos organismos internacionais de Proteção 

aos Direitos Humanos.  

A Lei 11.304 de 2006 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o 

objetivo de tratar com mais rigor aqueles agressores que cometessem crimes contra a 

mulher no âmbito doméstico e familiar. As vítimas desse tipo de crime deixavam de 

denunciá-lo, porque tinham a sensação de impunidade, já que a maioria dos agressores eram 

punidos com a restrição de direitos ou com pagamentos de cestas básicas. A pena, nos casos 

de lesão corporal, que antes era de no máximo um ano, passou para três, e entre algumas 

medidas protetivas à mulher estão: suspensão ou restrição do porte de armas, proibição de 

determinadas condutas, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, pedidos 

de afastamento do lar, prisão do agressor entre outras. 
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3 Lei Maria da Penha: a violência psicológica deve ser punida 

 

Com a Lei Maria da Penha e a expansão do entendimento do que seria violência, a 

agressão psicológica e moral passou a ter uma certa visibilidade, apesar de alguns tipos de 

violência contra a mulher não serem vistos como crimes pelos homens, o que nos faz entender 

que para muitos a “chantagem” ou tortura psicológica é algo normal, e que não deveria ser 

punido, pois aos olhos de quem não é vítima, é algo normal.  

Segundo Pesquisa do Instituto Avon/Data Popular/2013 - “Percepções dos Homens Sobre 

a Violência Doméstica contra a Mulher”- ao qual foram entrevistadas 1500 pessoas em 50 

municípios -  mostra que 41% dos brasileiros (homens e mulheres) conhecem ao menos um 

homem que foi violento com sua parceira (atual ou ex). No entanto, a pesquisa indica que a 

violência moral, a patrimonial e a psicológica não são vistas, ainda, como passíveis de 

enquadramento na Lei Maria da Penha. 

A sociedade criou a percepção de que a punição deveria recair apenas nos casos em que a 

mulher visivelmente foi vitimada; em que seu corpo foi aparentemente lesionado. Não entra 

em pauta outros tipos de agressão, mesmo sendo corriqueiras e por vezes encontradas dentro 

do próprio lar da vitima. Como já dizia Mario Lago em sua canção: “Ai que saudade da 

Amélia”: “Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia é que era mulher de verdade”. 

Percebemos que no entendimento desse artista “popular”, a mulher que representa o seu 

gênero é aquela que não tem amor por si mesma e que se submete a viver subserviente por 

amor ao parceiro. 

A secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, alerta para os 

vários tipos de violência:  

 

Existe a violência psicológica, o assédio moral, a violência patrimonial. 
Ninguém consegue perceber que esconder um documento da mulher ou 
rasgá-lo é uma violência patrimonial, por exemplo. Quebrar o copo, a xícara, 
os pratos é violência e está enquadrado na Lei Maria da Penha. 
(GONÇALVES,2013). 
 
 

Dados apresentados pela Pesquisa do Instituto Avon/Data Popular (2013) apontam que em 

relação à violência moral e psicológica, do total, 956 homens admitiram ter xingado (53%), 

ameaçado com palavras (9%), humilhado em público (5%) e impedido a mulher de sair de 

casa (35%). Entretanto, 995 homens acreditam que, para esse tipo de violência, não é 

necessário denunciar ou chamar a polícia. Não acham correto que a mulher procure ajuda na 
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delegacia da mulher ou na polícia por ser xingada (6%), ameaçada com palavras (39%), 

humilhada em público (31%) ou ter sua liberdade de ir e vir cerceada (35%). 

A violência física é de imediato reconhecida e reprovada pela coletividade. Em 

contrapartida, a violência psicológica e moral, ainda que causem danos graves à saúde das 

mulheres, são mais toleradas e de uso comum da sociedade, e isso faz com que a lei não seja 

aplicada ou que a mulher nem mesmo chegue a procurar ajuda. 

A lei define a violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional, 

diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher. 

Ou, ainda, 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.   

Dessa forma, o entendimento daquilo que seria a violência psicológica fica clara: Quando 

o sujeito atinge diretamente a vítima, sendo notório aos outros ou não, manipulando-a e 

diminuindo-a. A Lei Maria da Penha traz uma segurança jurídica a mulher, e apesar de ter 

sido aprovada a pouco mais de uma década, fez surgir a constatação de várias situações de 

violência que antes não eram percebidas, oportunizando as mulheres procurarem seus direitos. 

Uma situação muito discutida recentemente é o “Gaslighting”. Esse fenômeno estaria 

ligado diretamente com a violência psicológica, pois o agente atinge a vítima no seu 

emocional, ludibriando-a e fazendo com que ela destorça ideias sobre a realidade, sentindo-se 

louca. Momentaneamente pode ser imperceptível, mas essa conduta pode acarretar 

consequências irreversíveis na vida da vítima, e havendo dano, deve ser punido 

equivalentemente.  

 

4 Mansplaining, Manterrupting e Bropriatin: agressão psicológica 

 

O Nexo Jornal, Thing Olga The New York Times (2016), definiu 4 tipos de abusos 

psicológicos que podem acarretar sérios danos a mulher, através de práticas machistas: 

Mansplaining, Manterrupting, Bropriatin, sendo o Gaslighting entendido como uma violência 

perigosa e agressiva, pois manipula a vítima em silêncio, entretanto, é passível de sanção 

como dispõe a Legislação brasileira, e especificamente a Lei Maria da Penha, por se tratar de 

violência psicológica. 
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O Manterrupting (interrompendo) ou seja, uma situação de interrupção constante. Seja em 

uma simples reunião de família, até mesmo profissional, essa modalidade se manifesta 

quando um homem impede que a mulher expresse o que ela pensa, de forma proposital e 

irritante, interrompendo seu discurso, com o intuito de atrapalhar ou anulá-la.  

Segundo o Nexo Jornal, o termo surgiu em 2015, com o artigo “Speaking while Female, 

and at a Disadvantage” (falando enquanto mulher, e em desvantagem), publicado no “The 

New York Times”. O texto foi escrito por Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook, 

e Adam Grant, professor da escola de negócios da University of Pennsylvania. Exemplos 

clássicos desta prática ocorrem constantemente em nosso cotidiano, desde o âmbito familiar 

ao externo.  

Mansplaining (superioridade) termo voltado não apenas a interrupções, mas também em 

uma “demonstração” de autoridade. Consiste em interrupções quando uma mulher profere um 

discurso, e um homem de forma didática, reintera o que já havia sido afirmado, tendenciando 

que a mulher não seja capaz de entender, ou seja, o homem interrompe a mulher em seu 

discurso na intenção de diminuí-la, como se ela fosse incapaz de entender o que ele está 

falando. Para a Think Olga (2015), o mansplaining é “tirar dela a confiança, autoridade e o 

respeito sobre o que ela está falando. É tratá-la como inferior e menos capaz 

intelectualmente.” 

O Bropriating como dispõe Think Olga (2015) é um termo advindo junção de bro (curto 

para brother, irmão, mano) e appropriating(apropriação) e se refere a quando um homem se 

apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela em reuniões. O bropriating ajuda a 

explicar por que existem tão poucas mulheres nas lideranças das empresas: “Além das 

supostas desvantagens mercadológicas e o preconceito de gênero, ainda servimos de 

plataforma para o crescimento de colegas homens, pelo simples fato de sermos menos 

ouvidas e levadas a sério”. 

 

5 Gaslighting: violência contra a mente feminina 

 

A evolução do tratamento da violência contra a mulher oportunizou uma discussão maior 

sobre o assunto. A Lei 11.302/2006 em seu artigo 7º, trata como formas de violência a sexual, 

moral, psicológica, física e patrimonial. No senso comum, a violência predominante é aquela 

que atinge a integridade da mulher, e muitas vezes as demais espécies são deixadas de lado, 

como a psicológica e moral.  
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A expansão do significado de “violência” fez surgir novas situações que antes eram 

entendidas como costumeiras, e agora são preocupantes por causar lesão psicológica à vítima, 

mesmo que só ela as perceba. É o caso do “Gaslighting”, que está sendo empregado como 

uma nova modalidade de violência, uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os 

fatos e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade 

(Jornal do Federal, 2016). 

É expressão vinda do inglês que não possui tradução oficial, que não significa 

necessariamente uma violência machista. Uma mulher pode usar dessa violência, mas 

levando-se em consideração a opressão machista sobre a mulher na nossa sociedade, quem 

está com maior chance de ser vítima são elas. Exemplos de Gaslighting é quando o 

companheiro coloca o problema no outro, como: “Relaxa, você está exagerando” – “Você 

está ficando louca, vai se tratar”. 

Esse termo, de fato não é de hoje. Ele aparece no filme de 1944 da MGM, “Gaslight”, 

estrelado por Ingrid Bergman. No filme, o marido de Bergman, interpretado por Charles 

Boyer, quer apoderar-se de sua fortuna. Para conseguir o que deseja, ele tem a ideia de deixá-

la maluca para enviá-la para uma instituição mental. Assim, ele propositalmente prepara as 

lâmpadas de gás (no inglês, “gaslights”, vindo daí o nome do filme) de sua casa para ligarem 

e desligarem alternadamente. Toda vez que Ingrid reage a isso, ele diz a ela que está vendo 

coisas. Nesse contexto, uma pessoa gaslaiteadora é alguém que manipula uma situação, 

totalmente falsa para alterar a percepção da vítima sobre a realidade em que vive. As ações do 

personagem de Charles Boyer no filme “Gaslight” é uma forma intencional e premeditada de 

gaslaitear, no qual ele estrategicamente age para fazer com que sua esposa acredite estar 

confusa. 

Gaslaitear nem sempre será intencional, o que significa que todos já passaram ou 

sofreram, em algum momento da vida por essa situação, mesmo sem notar. O que agrava e 

deve ser tratado juridicamente é quando essa ação ultrapassa o limite, e intencionalmente 

provoca raiva, frustração, tristeza, na pessoa, causando-lhe danos psicológicos.  

O Gaslighting tem sido cada vez mais usado por profissionais da área de saúde mental 

(psicólogos, psiquiatras e terapeutas) para descrever as vítimas de comportamento 

manipulador. O termo tem sido usado para pessoas que foram induzidas a pensarem que suas 

reações são tão insanas que só podem estar malucas. 

Nos últimos anos de um relacionamento, a publicitária Virgínia Manoel, 23, era 

frequentemente deixada falando sozinha, ou ouvia coisas como “isso é coisa da sua cabeça”, 

“você está louca”. Acabou por descobrir que seu parceiro mantinha um relacionamento com 
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outra mulher, e mesmo assim, ele foi categórico em afirmar que ela estava insana: “Ele me 

dizia que não era possível estar em uma relação comigo, já que eu não confiava nele. Eu 

estava fraca, suava frio. Eu tinha certeza do que estava falando, porém não tinha forças para ir 

contra.” (Virgínia Manoel, 2016). 

O agressor sabe como controlar a vítima, principalmente em um momento de fraqueza, de 

vulnerabilidade, principalmente quando existe envolvimento sentimental. Dias depois, ao ter 

uma nova comprovação do caso do então companheiro, Virgínia teve o primeiro surto 

psicótico, em decorrência de uma depressão. 

Casos como o dela demonstram que o Gaslighting pode induzir a transtornos mentais, 

explica a professora de psicologia Júlia: “É uma prática assediadora e pode causar uma 

doença. A exposição a repetidos questionamentos, uma forma de violência infligida repetidas 

vezes, de diversas maneiras, faz adoecer porque vai restringindo a capacidade do indivíduo de 

agir.” (Júlia Dorigo,2016). 

 

5.1 Resguardando-se do Gaslighting 

 

Em sua obra, The Gaslighting Effect, o Dr. Robin Stern aduz que essa violência não se 

restringe a um único gênero, todavia, pelo número alarmante de casos corriqueiros dessa 

agressão contra a mulher, ele destaca em seu livro que o Gaslighting, em maioria, é praticado 

contra o gênero feminino, e desta forma, a abordagem é voltada passa esse foco. 

Como se percebe, essa modalidade de violência é difícil de ser identificada, tanto pelo 

agressor quanto pela vítima. Ela pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento - com 

amigos, familiares, chefes - mas frequentemente os casos mais habituais são encontrados 

dentro do âmbito doméstico. 

No decorrer da sua produção, Robin (2007) se utiliza de alguns casos para exemplificar os 

efeitos dessa violência. Através de nomes fictícios, ele expõe casos, como o namoro de Katie 

e seu parceiro, que pratica o Gaslighting corriqueiramente. Katie inicialmente não queria 

terminar o relacionamento, e idealiza alguma forma de poder melhorar sua relação, porém, 

suas atitudes para convencer o quanto ela era uma namorada boa e leal (distorcer as ideias que 

o seu namorado a fazia acreditar) levaram Brian a praticar cada vez mais o Gaslighting, 

gritando e a insultando gradativamente.  

O autor Robin Stens (2007, p.100), diante da situação afirma: “Katie precisa entender, que 

não se pode desligar o Gaslighting, até que ela esteja totalmente destinada a agir. Dessa 

forma, quando encontra uma forma segura, a vítima estará preparada para qualquer 
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resistência que possa encontrar, seja ela do Gaslighting ou de você mesmo”. Assim o literato 

dá a entender que a vítima só pode deixar a relação com a violência acima citada, apenas 

quando estiver disposta e consciente do que ela está passando, e caso seu gaslighter continue a 

punir a vítima por ter seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões, lhe oprimindo e 

diminuindo, é o momento de dissolver e se afastar do agressor. 

Robin, em sua obra, disserta sobre maneiras de como a vítima pode esquivar-se do 

Gaslighting. A identificação do problema é essencial, uma vez que essa violência é de 

complexo reconhecimento por parte da mulher ou até mesmo pela autoridade policial. Se faz 

necessário que a vítima possua compaixão por si mesma, e com a constatação de que vive um 

relacionamento com a prática da violência psicológica - mediante uma legislação que a 

assegura proteção - ela possa permitir-se auto ajudar, procurando as autoridades policiais, 

denunciando e buscando melhorar sua vida, quiçá sua saúde mental.  

A lei Maria da Penha, por vezes, pode dar essa prerrogativa aquelas mulheres que sofrem 

de violência psicológica, como no caso daquelas que são agredidas com o Gaslighting. Em 

seu Art. 7º, ela trata da violência psicológica, como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento [...].  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, ouvir a 

ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada, 

colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; 

remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da 

ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência, determinar que se proceda ao 

exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários; ouvir o 

agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua 

folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele; remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial 

ao juiz e ao Ministério Público. 

Ainda é considerado lesão corporal, consoando o artigo 129 do Código Penal que diz que 

a lesão corporal é “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”. Desta forma, se 

caracterizada a violência psicológica, como no caso do Gaslighting, e for detectada ofensa à 

saúde da mulher vítima, entende-se que há sim a lesão corporal.  

 

Conclusão 
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Desde os primórdios da humanidade, a mulher é acometida a tratamentos de submissão, 

como se inferior e incapaz fosse. Em decorrência dessa raiz cultural, ainda paira em nosso 

cotidiano um comportamento machista e retrogrado que faz com que os homens violentem as 

mulheres, através de várias modalidades de violência.  

Há na sociedade um senso comum com relação à violência contra a mulher, que para 

muitos só é considerada e passível de punição àquela agressão visível, que deixa marcas 

corpóreas. No entanto, a Lei Maria da Penha combate e pune como violência, a psicológica e 

moral apesar da sua difícil constatação. 

A pesquisa do Instituto Avon/Data Popular/2013 - “Percepções dos Homens Sobre a 

Violência Doméstica contra a Mulher”, através dos seus dados demonstra o quanto os homens 

agridem, mesmo que inconscientemente as mulheres. 

A Lei Maria da Penha tem como objetivo tratar com mais rigor aqueles agressores que 

cometem crimes contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. As vítimas desse tipo de 

crime deixavam de denunciar a prática de crimes, porque tinham a sensação de impunidade e 

insegurança para acionar a justiça. Com a ampliação do conceito de violência, além da 

agressão física, também se pune outras modalidades, como a violência moral, sexual, 

patrimonial e psicológica.  

Como tratado neste artigo, temos o exemplo do Mansplaining, Manterrupting e 

Bropriating, e Gaslighting, o objeto da nossa pesquisa. Apesar de ter sido evidenciado, a 

priori em uma obra de ficção, o Gaslighting demonstra uma situação que representa casos 

práticos, sobretudo nas relações domésticas.  

O Gaslighting é uma modalidade de violência psicológica, que ocorre quando alguém (na 

maioria das vezes o homem da relação) manipula uma situação, totalmente falsa para alterar a 

percepção da vítima sobre a realidade em que vive. Gaslaitear nem sempre será intencional, o 

que significa que todos já passaram ou sofreram, em algum momento da vida por essa 

situação, mesmo sem notar. O que agrava e deve ser tratado juridicamente é quando essa ação 

ultrapassa o limite, e intencionalmente provoca raiva, frustração, tristeza, na pessoa, 

causando-lhe danos psicológicos.  

Diversas são as formas de violência contra a mulher, mas poucas são notadas, tanto pelo 

agressor tão quanto pela vítima. A impunidade é a problemática, uma vez que a agressão nem 

sempre será notada ou denunciada, e em alguns casos é quase imperceptível. A normalidade 

da violência contra a mulher no horizonte cultural do patriarcalismo, “autoriza” que o homem 
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pratique o Gaslighting, com a finalidade de punir e corrigir comportamentos femininos que 

transgridem o papel esperado que fosse aceito e cumprido pela mulher.  

Com o decorrer da pesquisa observou-se vários mecanismos conquistados para combater e 

enfrentar esse abuso contra a mulher, como o caso da Lei Maria da Penha. Existe uma 

punição para aqueles casos em que prevalece o dano físico contra a mulher, mas o ápice da 

problemática se encontra quando essa violência não é perceptível, e a dificuldade de se punir 

e prevenir aumenta. É preciso que a mulher atente para todas formas de violência, seja sexual, 

física, patrimonial, moral ou psicológica, e acima de tudo denuncie, para que agressões como 

Gaslighting não se torne algo comum. 

Ao identificar a violência psicológica, o Dr. Robin Stens deixa a lição de como a vítima 

deve reagir e proceder diante do Gaslighting, sendo crucial o reconhecimento da agressão, ter 

uma personalidade segura, a compaixão por si mesma e autoestima, pois desta forma e com a 

constatação de que se vive um relacionamento com a prática dessa violência, aliada com uma 

legislação que garante a punibilidade, se instala a segurança suficiente para que a vítima 

procure as autoridades policiais, para denunciar e buscar o seu bem-estar. 

Portanto, vislumbra-se a lei Maria da Penha como forte mecanismo de combate a violência 

contra a mulher e suas várias modalidades, sejam as visíveis ou imperceptíveis. A gravidade 

do Gaslighting apresenta-se na complexidade de identificação, já que esta modalidade existe, 

tem prática corriqueira e necessita de prevenção, bem como de punição.  
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