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UMA VISÃO MAIS AMPLA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Marcela da Silva Souza1 
Tássia Criatina Pacheco Peret2 

 
Na sociedade tradicionalista, o homem é responsável por sustentar a família - o protetor. O 

gênero feminino é considerado frágil e fica na incumbência de educar os filhos, lavar, passar e 

cozinhar. Desde criança os meninos são educados para serem fortes e protetores, aquele que não 

chora, enquanto a mulher é criada brincando de casinha, fazendo comidinha para os “filhos”. 

Mesmo que isso varie de cultura para cultura a desigualdade pode ser vista: isso é coisa de menina 

ou isso é coisa de menino! Há muitos padrões culturais machistas e preconceituosos que estão 

presentes no cotidiano das famílias e da sociedade em geral. 

Hoje a vida mudou um pouco, além de cuidar dos “afazeres domésticos”, as mulheres 

buscam uma rotina mais independente, ingressando nas faculdades e no mercado de trabalho. Ainda 

assim não se libertaram completamente da subordinação aos homens, alguns cargos são divididos, 

sendo que a maioria vai para os homens, e o salário desigual ao delas. E se as companheiras 

ganharem mais que seus companheiros esses se acham inferiores, como se as mulheres não fossem 

capazes de conquistar algo melhor que eles, sentem-se como se deixassem de ser “chefes da 

família”. 

Essas mulheres ficam mais vulneráveis e muitas vezes acabam sofrendo com a violência 

doméstica. A maioria das agressões que chegam as delegacias, o autor é o próprio marido, a esposa 

é física ou emocionalmente agredida e tem medo de voltar para perto do agressor. Essa violência 

sobre a mulher desqualifica o homem como chefe e o torna desequilibrado a vista dela. 

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.3 

 
A Lei Maria da Penha foi criada a partir da iniciativa da própria Maria da Penha, que depois 

de seu ex-marido ter tentado tirar a vida dela, lutou até conseguir que ele fosse condenado. Esse foi 
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o primeiro caso de condenação por violência doméstica e hoje é líder de movimentos em defesa dos 

direitos das mulheres. 

 A Lei é clara e tem grande efeito, mas a realidade é que ainda hoje muitas mulheres sofrem 

com agressões; os homens acham que por estar no Brasil nada acontecerá contra eles e muitas 

mulheres acabam tendo que fugir de seus lares, indo morar em casas de refúgio para vítimas de 

violência doméstica, na tentativa de ficar o mais longe possível do agressor. A Lei fala em 

prevenção, mas no país do “olho viu, boca piu” é muito difícil alguém interferir, seja por medo de 

represália ou por achar que são casados e têm que se entender sozinhos! E as agredidas sentem 

medo das consequências de seus atos.  

A mulher não teme apenas por sua vida, ela pensa muito nos filhos, pensa que se abandonar 

tudo não terá como sustentá-los e se tiver como, pensa no mau que o marido fará contra ela, então 

continua aceitando as agressões e tendo uma vida cheia de limitações e traumas. Algumas esposas 

já conhecem as agressões físicas ou psicológicas, sendo que antes quem as violentavam era o pai, 

uma violência que começa na infância e parece que nunca terá fim. 

Agressões Psicológicas contra a mulher 

As feridas feitas pelo agressor cicatrizam rapidamente, ou não, mas com certeza a pior 

cicatriz que essas mulheres carregam são as cicatrizes psicológicas. A mulher se sente rejeitada, 

humilhada, desrespeitada, causando marcas para a vida toda. O homem muitas vezes faz a mulher 

acreditar que a culpa da agressão é dela, o que meche ainda mais com seu emocional. 

Na violência psicológica é mais difícil provar a existência, muitas vezes elas só ocorrem 

quando o casal está só ou é levada como “brincadeira” por quem assiste. Mas os danos são grandes 

e algumas vezes irreversíveis, a mulher pode entrar em depressão ou até mesmo pensar em suicídio. 

É comum na agressão emocional o homem agir de forma histérica para satisfazer suas 

carências de atenção e carinho fazendo chantagem com alguma doença, problemas emocionais ou 

qualquer motivo que a faça ficar a seu lado. Outra forma comum de agressão emocional é fazer que 

ela se sinta omissa ou culpada por algo que ela não fez, é um tipo de agressão dissimulada e atroz. 

Alguns homens criticam tudo que a mulher faz, reclamam diariamente da comida que elas 

fazem, ironizando a qualidade da comida. Justificam suas atitudes como se fossem completamente 

irrelevante e apropriada. Atitudes aparentemente inofensivas e irrelevantes podem sim estar sendo 

propositadamente hostis. 
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A mulher se sente culpada por não ter o casamento ideal e um sentimento de culpa a cerca. 

Muitas ocultam o que acontece para que ninguém saiba que ela falhou no seu papel de esposa. É 

difícil aceitar que erraram na escolha do parceiro, ainda mais quando para esta mulher o casamento 

era um sonho. Para ela fracassar é pior do que continuar numa péssima relação. E como depois da 

agressão o parceiro é bastante afetivo ela fica sempre na expectativa de que ele mude. Acredita que 

os poucos momentos bons superam os de aflição. 
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