
  

GASLIGTHING E MANSPLAINING NO SEIO FAMILIAR 
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma discussão teórica, em face de estudos de caso e bibliografia 

referente, abordando dois aspectos da violência psicológica entre familiares, abusos no 

seio da família, em relações de pai e filha e mãe e filha, denominados Gasligtinhig e 

Mansplaining. A violência psicológica consiste em um tipo de violência silenciosa e de 

difícil detecção, pois suas marcas não são aparentes. Dentre as formas de violência 

psicológica estão o gaslighting e mansplaining, pouco discutidos, porém bastante 

comuns nas relações afetivas. Desta forma, o presente artigo busca explanar e discutir o 

gaslighting e o mansplaining, ressaltando a prejudicialidade destas práticas, 

principalmente contra as mulheres, embora possam ocorrer com os diversos gêneros. 

Consiste em uma pesquisa bibliográfica empreendida nas bases de dados online  e 

bibliografia apresentada durante o trabalho. As duas formas de violência, assim como 

todo tipo de violência psicológica diminuem a autoestima da pessoa abusada, fazem 

com que ela perca a confiança em si mesma, trazem grandes prejuízos à saúde mental 

das mesmas bem como prejudicam sua vida social e laboral. 
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ABSTRACT 

This article presents a theoretical discussion, in the face of case studies and referring 

bibliography, approaching two aspects of psychological violence between family 

members, abuse within the family, in father-daughter and mother-daughter 

relationships, called Gasligtinhig and Mansplaining. Psychological violence is a type of 

silent violence that is difficult to detect, as its marks are not apparent. Among the forms 

of psychological violence are gaslighting and mansplaining, little discussed, but quite 

common in affective relationships. Thus, this article seeks to explain and discuss 

gaslighting and mansplaining, highlighting the harmfulness of these practices, 
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especially against women, although they can occur with different genders. It consists of 

a bibliographic search undertaken in online databases and bibliography presented during 

the work. Both forms of violence, as well as all types of psychological violence, 

decrease the abused person's self-esteem, make them lose confidence in themselves, 

bring great damage to their mental health as well as impair their social and working life. 
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INTRODUÇÃO 

A violência assume vários aspectos, 

independente do gênero. A cada tipo se 

destaca sempre alguns personagens, de um 

lado o agressor e de outro o agredido, ou, 

abusador e abusado. Ao se considerar 

violência, sempre remontamos ao nosso senso 

comum de que o violentador tem mais força 

física e psíquica que o violentado, e nisso 

concerne-nos a levar-nos para a violência 

contra mulheres e crianças, seres “mais 

frágeis” que o homem. No entanto, a violência 

doméstica ocorre em casa, no ambiente 

doméstico, ou em uma relação de 

familiaridade, afetividade ou coabitação. E é 

nesse tema que enveredaremos. 

 Neste sentido, a violência psicológica 

desdobra-se em várias formas de manifestação, 

desde as mais discutidas como agressões 

verbais, humilhações, exercício do controle 

sobre o comportamento e as vontades, até as 

menos conhecidas, mas não menos destrutivas, 

como é  o  caso  do gaslighting e  o 

mansplaining,  O gaslighting é  um  termo  

utilizado  para referir- se  à  violência  

emocional  através  de  manipulação  

psicológica,  que  leva  as pessoas   ao   seu   

redor   acharem   que   ela   enlouqueceu   ou   

que   é   incapaz   (STOCKER;DALMASO, 

2016). O mansplaining  se  refere  a  uma  fala  

do  homem,  explicando  determinadas  tarefas  

à mulher como se ela fosse incapaz de 

compreender ou executar a tarefa pelo fato de 

ser mulher (STOCKER; DALMASO, 2016).  

Este trabalho objetiva explanar e 

discutir o gaslighting e o mansplaining, na 

relação familiar  ressaltando, envolvendo pais 

e filhos, irmão e irmãos, por exemplo, e   a   

prejudicialidade   destas  práticas no seio 

familiar através de estudos bibliográficos 

inerentes ao tema, através de uma pesquisa 

bibliográfica; segundo Lima e Mioto (2007), 

este é um procedimento metodológico muito 

importante na produção do conhecimento 

científico, pois pode gerar hipóteses e 

interpretações com potencial de basear outras 

pesquisas, principalmente com relação a temas 

de pouca exploração no campo científico.  
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A violência consiste  em  um  

fenômeno  complexo,  e  pode  ser  

compreendido  a  partir  de fatores sociais, 

históricos, culturais e subjetivos, entretanto 

não pode ser limitado a nenhum deles 

(GUIMARÃES;  PEDROZA,  2015).  A  

Organização  Mundial  da  Saúde  (2002)  

define violência como o uso intencional da 

força ou poder de uma pessoa como forma de 

ameaça ou de forma efetiva contra si mesmo, 

contra outra pessoa, grupo ou comunidade, 

ocasionando ou tendo possibilidade de 

ocasionar lesão, morte, dano psíquico, 

alterações desenvolvimentos ou privações. 

Ressalta-se  que, o ambiente  

doméstico  e  familiar consiste  em  um  dos  

principais lugares  em  que  ocorre  a  

violência  contra as mulher es,  60%  dos  

casos  de  violência  ocorrem neste  âmbito.  

Na maioria das  vezes  o  agressor  é  alguém  

com  quem  a  vítima  mantém  ou manteve  

uma  relação  de  proximidade  íntima.  Os 

números apontam  que 46%  dos casos  de 

violência  são  provenientes  de  agressores  de  

relações  atuais  e  23%  de  relações  passadas, 

(ARAÚJO, 2008). 

Dentre os casos de violência, a 

violência psicológica não tem sido tratada de 

forma coerente e séria pelas famílias. Em 

muitos casos a pessoa doente é tida como 

preguiçosa, mentirosa, mesquinha, histérica ou 

simplesmente ignorada. Os mais próximos, 

geralmente, são os que menos acreditam e 

tratam como algo superficial, “que logo 

passa”, enquanto as consequências vão se 

tornando cada vez mais graves.  Os danos 

causados pela violência psicológica não 

concentram-se só na vítima, mas estendem-se 

para todos os que presenciam ou convivem 

com a situação de violência (SILVA; 

COELHO; CAPONI, 2007). Dentre as 

consequências mais graves da violência 

psicológica, estão os problemas de saúde 

originados pelo intenso sofrimento  

psicológico, como dores crônicas, síndrome do 

pânico, depressão, tentativa de suicídio e 

distúrbios alimentares. Desta forma, é 

imprescindível que a violência seja enfrentada 

como um problema de saúde pública 

(SILVA;COELHO; CAPONI, 2007). 

GASLIGTHING E MANSPLAINING NO 

SEIO FAMILIAR 

 

É comum nas famílias que se fale, 

jocosamente, a existência do Patinho Feio ou 

daquela pessoa “mais fraca”. Cada família tem 

seu código, padrão a ser seguido por todos, 

sendo este determinado pelos pais e passados 

de geração em geração. Supõe-se que, com 

poucas variantes, todos seguirão o mesmo 

código de conduta e “não envergonharão à 

família”. Todo este conceito é determinado 

imperiosamente, sem qualquer 

questionamento, violando o direito de escolha 

dos componentes familiares.  Segundo a OMS, 

1 a 3% da população possui algum tipo de 

psicopatia. Logo, nos seios familiares teremos 

sempre pessoas com transtornos, abusadores 



  

em potencial à espera de uma oportunidade. 

Em geral, o familiar que não se enquadrar no 

padrão imposto é visto com indiferença, mal 

tratado e desacreditado: sofre algum tipo de 

violência por parte dos familiares.  

Como salientam Silva, Coelho e 

Caponi (2007, p.98) “a principal diferença 

entre violência doméstica física e psicológica é 

que a primeira envolve atos de agressão 

corporal à vítima, enquanto a segunda forma 

de agressão decorre de palavras, gestos, 

olhares a ela dirigidos, sem necessariamente 

ocorrer o contato físico”. A violência causa 

muitos danos às vítimas, e esses danos podem 

ser mais destrutivos quando a violência é 

recorrente e não identificada. Como afirmam 

Silva, Coelho e Caponi (2007) as formas de 

violência psicológica que ocorrem no âmbito 

doméstico nem sempre são de fácil 

identificação pela vítima. A violência pode 

ocorrer de forma diluída, e não ser reconhecida 

por se associar a fenômenos emocionais com 

frequência agravados por fatores como álcool, 

perda de emprego, problemas familiares, luto e 

demais situações de crise. 

O abusador vai sempre procurar na vítima 

fragilidades, culpas que esta não consiga se 

desvencilhar. O gaslighting é uma prática 

comum em relacionamentos abusivos, nos 

quais ocorrem comportamentos rotineiros que 

fazem com que a vítima duvide de sua própria 

sanidade mental e percepção dos fatos. Frases 

comuns nesta prática são: “você está louca”, 

utilizada muitas vezes para justificar um 

comportamento errado do agressor, “você está 

exagerando”, “você é muito sensível”, “mas eu 

só estava brincando”, “você está delirando” 

(MENDES,2016). Assim, a vítima passa a se 

autopunir e cada vez mais busca no abusador, 

ou abusadores, o crivo para suas ações. Passa a 

desacreditar em sua própria capacidade, se 

desestrutura e tudo que faz para tornar ao 

padrão imposto pelo abusador. Noutro ponto, o 

abusador vai além e toma as rédeas de algumas 

situações para explicar à vítima de que sabe 

mais, o típico caso de mansplaining . 

 E todos os casos, a vítima passa muito 

tempo para perceber o abuso. A pessoa 

abusada cria um bloqueio cognitivo que, na 

maioria dos casos só vai conseguir 

compreender, e por conseguinte tratar, com 

ajuda profissional. Cabe notar que a vítima vê 

no abusador seu ideal, casos de filhas e filhos 

que admiram atitudes errôneas do pai: por ser 

um homem rude, violento e mulherengo, o têm 

com referência de força, de macho, de 

guardião, contrapondo a verdade de que é um 

abusador, criando uma ilusão que acreditar, até 

ser despertado.  

CONCLUSÃO 

Durante a leitura e pesquisa do tema 

ora relatado, notei que cada vez mais estes 

temas estão sendo levados em conta pelos 

estudos comportamentais, profissionais da área 

e até por autoridades. No Brasil os casos de 

abuso psicológico são tratados na Lei Maria da 

Penha e pelo ECA. É evidente que muito 



  

temos que caminhar, porém nos alenta saber 

que os problemas de ordem psíquica começam 

a ser levados a sério e se observa o quanto a 

falta de tratamento causa danos, inclusive 

financeiros, para a sociedade.  

O presente trabalho procurou explanar 

os temas GASLIGTHING E 

MANSPLAINING pela ótica das relações 

familiares, fugindo do senso comum de que 

estas práticas ocorrem apenas entre casais, 

mais notadamente homem e mulheres. 

Observei em meus estudos bibliográficos e 

principalmente de caso, que essas patologias 

fazem parte, em menor ou maior grau, nas 

relações afetivas entre pais e filhos, irmãos e 

irmãs e congêneres.  

Meu objetivo com estes apontamentos 

é despertar para o tema, desfazendo o bloqueio 

cognitivo comum nestes casos, fazendo com 

que as pessoas busquem profissionais da área e 

realizem o devido tratamento, resgatando 

assim sua autoestima e sugerir  que mais 

pesquisas sejam elaboradas e soluções 

encontradas para o tratamento destas crenças.  
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