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Este artigo objetiva discutir a incidência da pesquisa sobre a Violência Psicológica nos anos de 
2000 a 2012. Neste sentido, realizou-se pesquisa virtual no Banco de Teses da Capes, Portal 
Scielo, Lilacs e Index Psi, encontrando-se 370 publicações, sendo: 60 teses, 233 dissertações 
e 77 artigos. Destas, selecionou-se 34 para discussão, utilizando-se como critério de corte o 
emprego da expressão “Violência Psicológica”.  Concluiu-se que as teses de doutorado se 
concentraram na região sudeste, sobretudo em São Paulo, sendo a USP a principal instituição; 
que há necessidade de mais pesquisa interdisciplinar sobre a violência psicológica, assim também 
a criação de instrumentos de reconhecimento dos códigos e fronteiras entre a linguagem que 
desqualifica e a brincadeira verbal.
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Violencia Psicológica: la producción científica en Brasil de 2000 a 2012

Este artículo tiene como objetivo discutir la incidencia de la investigación sobre la Violencia 
Psicológica en los años de 2000 a 2012. En este sentido, se realizó investigación virtual en el Banco 
de Tesis de la Capes, Portal Scielo, Lilacs e Index Psi, se encontró 370 publicaciones, siendo: 
60 tesis, 233 disertaciones y 77 artículos. De estas, se seleccionó 34 para discusión, utilizándose 
como criterio de corte el empleo de la expresión “Violencia Psicológica”.  Se concluyó que 
las tesis de doctorado se concentraron en la región sudeste, sobre todo en São Paulo, siendo a 
USP la principal institución; que hay necesidad de más investigación interdisciplinar sobre la 
violencia psicológica, así también la creación de instrumentos de reconocimiento de los códigos 
y fronteras entre el lenguaje que descalifica y el juego verbal.
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Psychological Violence: the Brazilian research on the issue from 2000 to 2012
 
The purpose of  this review paper is to discuss the research carried out on psychological 
violence from 2000 to 2012.  In order to fulfill the task, the following online databases were 
searched: CAPES, SciELO, Lilacs and Index Psi. 370 (60 doctoral dissertations, 233 maters’ 
dissertations and 77 papers) titles on the issue were identified. From those, 34 used the 
expression “psychological violence” and were thus reviewed in the present paper. Most of  the 
doctoral dissertations were carried out in southwestern Brazil, especially at the University of  São 
Paulo (USP), in São Paulo. The review indicates that the issue demands more interdisciplinary 
research. It also indicates a need for the establishment of  guidelines and the eventual framing 
of  instruments that help elucidate the boundaries that distinguish those linguistic choices that 
denote disqualifying attitudes from those that denote bantering. 
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