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PRECISAMOS FALAR 
sobre os relacionamentos abusivos



NESTA REVISTA VAMOS TRATAR 
DO ABUSO SOFRIDO PELA 
MULHER NUMA RELAÇÃO 

AMOROSA COM UM HOMEM 
ABUSADOR APENAS POR SER 

ESTE FATO MAIS FÁCIL DE 
IDENTIFICAR NA SOCIEDADE.  

NÃO SIGNIFICA QUE A MULHER É 
SÓ VÍTIMA, EM ALGUMAS 

RELAÇÕES ELA PODE SER A 
ABUSADORA. TUDO QUE 

FOR TRATADO AQUI VALE PARA 
AS  RELAÇÕES AMOROSAS 

HOMOAFETIVAS.  



RELACIONAMENTO ABUSIVO

Precisamos falar sobre os relacionamentos abusivos. Na maioria dos 

casos a vitima deste tipo de relacionamento são pessoas que 

apresentam dependência emocional (assunto tratado na revista 5). 
Quando escutamos a palavra “abuso” geralmente pensamos 

imediatamente em agressões físicas ou associamos ao abuso sexual, 

mas existem mais variações de abusividade dentro de um 

relacionamento tão sutis e muitas vezes até mais frequentes. 

 

Os abusos podem ocorrer tanto em casais heterossexuais  quanto em 

casais homossexuais sem necessariamente configurar uma agressão 

física. As possibilidade de variações na forma dos abusos nos 

relacionamentos é o que torna difícil a sua identificação. A pessoa que é 

vítima do abuso geralmente não enxerga a situação ou simplesmente se 

recusa a admitir que a pessoa amada seja um agressor abusivo.  



O QUE CARACTERIZA UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO?

Relação abusiva é aquela onde predomina o excesso de poder sobre o 

outro. É o “desejo” de controlar o parceiro, de “tê-lo para si”. Esse 

comportamento, geralmente, inicia de modo sutil e aos poucos 

ultrapassa os limites causando sofrimento e mal estar. 

 

 O abuso do casal homem/mulher pode ocorrer partindo da mulher para 

o homem mas temos mais notícias, devido a violência dos 

casos, partindo do homem para a mulher. Mas isso não significa que a 

mulher sempre será a vitima, ela também pode ser a abusadora na 

relação (assunto da revista 7). 
 

No casal homossexual homem/homem ou mulher/mulher o abuso parte 

daquele que deseja ter o poder da relação. Nesta revista vamos tratar do 

abuso sofrido pela mulher numa relação amorosa com um homem 

abusador apenas por ser este fato mais fácil de identificar na sociedade, 

mas tudo que for tratado nesta relação vale para as demais relações.



NÃO É FÁCIL DEFINIR QUANDO UM 
RELACIONAMENTO É ABUSIVO, 

PORÉM, OS PRINCIPAIS 
INDICATIVOS DE UMA PESSOA 

ABUSIVA, SEJA HOMEM OU 
MULHER, SÃO: 



AS FORMAS
QUE O ABUSO

PODE SE
APRESENTAR 



VIOLÊNCIA
SEXUAL

 a pessoa te força a fazer 

qualquer tipo de ato sexual 

quando você não quer ou 

não está pronta;  

faz chantagem emocional 

para que você pratique 

qualquer tipo de ato sexual 

(ex: dizer que fazer um ato x 

é demonstração de amor, e 

que se você o ama você não 

deveria ter problema em 

fazê-lo);  

se aproveita de quando 

você está em estado 

alterado (bebida por 

exemplo) para insistir em 

atos que você negou;  

não respeita o teu “não” em 

situações sexuais;  

 acredita que, em um 

relacionamento romântico e 

sexual, você tem a 

obrigação de praticar 

qualquer ato sexual sempre 

que a pessoa deseja. 



VIOLÊNCIA
FÍSICA

a pessoa te bate, chuta, ou 

te ataca fisicamente;  

te ameaça fisicamente, 

com ou sem armas;  

joga objetos na sua direção 

durante brigas, ou destrói 

objetos;  

tende a demonstrar 

comportamento violento 

quando com raiva (mesmo 

que não chegue a te 

bater);  

te segura com força, te 

empurra ou te impede 

fisicamente de ir a algum 

lugar, sair de algum lugar, 

ou fazer algum 

movimento;  

se machuca fisicamente de 

propósito, culpando você 

pelo sofrimento emocional 

em que se encontra. 



VIOLÊNCIA
EMOCIONALpessoa te xinga; 

mente, trai, descumpre acordos;  

 reage violentamente se você faz qualquer coisa que a própria 

pessoa fez sem demonstrar remorso;  

 reage desproporcionalmente a qualquer coisa que a desagrade, 

mesmo que pareça não fazer sentido;  

age de forma punitiva quando você faz qualquer coisa que a 

desagrade (ex: exigindo que você peça desculpas 

exageradamente, que você “pague” ou “se redima” pelo que fez, 

pedindo supostas provas de amor e sacrifícios em troca de 

perdão); 

controla com quem você anda, o que faz, o que veste (este 

controle pode ir desde demonstrar desaprovação, reclamando 

dos teus amigos, das tuas roupas, das tuas escolhas, a impedir 

fisicamente/com ameaças que você veja certas pessoas/vista 

certas roupas/faça certas coisas);  

controla o seu uso de dinheiro (ex: exigir que você pague por 

tudo, criticar excessivamente os teus gastos pessoais, pedir 

dinheiro e bens materiais como provas de amor);  

viola tua privacidade, lendo suas mensagens e e-mails, mexendo 

nas suas coisas, frequentemente aparecendo sem avisar no seu 

local de estudo, trabalho ou residência;  

 faz questão de saber onde você está, e com quem, a cada 

momento, pedindo detalhes; 

 te critica, humilha, age como se suas opiniões e conquistas não 

fossem importantes; 

tenta te colocar contra os seus familiares e amigos, 

especialmente se estes já repararam no abuso e portanto não 

aprovam o relacionamento; 

ameaça se machucar/se matar. 



SERÁ QUE ESTOU EM UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO?

Não é fácil chegar à conclusão de que você está sendo vítima de abuso. 

Dói, mas é um mal necessário. O primeiro passo é identificar o abuso e 

então se livrar do que te prende a isso. Entretanto, é mais fácil falar do 
que fazer. 
 

Muitas vezes você não consegue sair desse namoro,casamento ou 

situação e os motivos são os mais diversos: medo da reação da outra 

pessoa, medo de ficar sozinha, esperança de que a pessoa vai mudar, 

ou porque você simplesmente ama a outra pessoa e, quando amamos, 

tentamos o máximo para manter a pessoa por perto. 

 

O que você precisa entender é que o amor não suporta o sofrimento 

constante. Não vale a pena se permitir sofrer desse jeito porque você 

ama a pessoa. 

 

Quando ela abusa de você, sua atitude é a maior prova de que o amor 

não é recíproco. Amor não sufoca, não controla, não humilha, não 

abandona, não machuca, não faz pressão psicológica, não ameaça, não 

agride, não mente. Isso é abuso, amor é outra coisa. 



MUITAS PESSOAS ACREDITAM 
QUE QUEM ESTÁ EM UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO, 
“ESTÁ PORQUE QUER”.  
ENTRETANTO, MUITAS VÍTIMAS 
NÃO CONSEGUEM SAIR DESSA 
SITUAÇÃO. 
POR QUE ISSO ACONTECE? 
QUAIS AS RAZÕES MAIS 
COMUNS PELAS QUAIS AS 
MULHERES MANTÉM UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO? 



RAZÕES
01
O medo de recriar sua identidade. As mulheres que estão em um 

relacionamento abusivo, geralmente são muito dependentes, seja 

qual for o sentido, da pessoa que está em sua vida. Ela volta seu eu 

em torno do outro. A partir do momento que esse outro não existir 

mais, ela terá de se voltar a si mesma e, por mais que quem vê de 

fora acredite ser a melhor coisa, para a vítima não é. Quando uma 

vítima desse tipo de situação decide dar um basta, é uma espécie 

de cura não somente pra si mesma, mas também para todos 

aqueles que estão ao seu redor. Eis os motivos: 

 serve de encorajamento ao próximo;  

 é uma forma de refutar a imagem da mulher como um modelo 

padrão de vitimização;  

mostra à pessoa agressora que seu comportamento não é 

aceitável; 

 tira a vítima da eterna esperança de que ela pode mudar a 

pessoa agressora pois é algo que dificilmente vá acontecer;

você só tem uma vida, não a desperdice com quem te faz mal, 

reaja;  

você está no controle da sua vida, a escolha é sua, percorrer o 

caminho doloroso de salvar a si mesma ou sofrer até morrer ao 

lado de uma pessoa que te abusa.



RAZÕES
02
O medo do desconhecido. Algumas mulheres não querem trocar o 

certo pelo duvidoso, ainda que o  “certo” seja errado. 

Há quatro motivos principais para esse medo acontecer:  

poderia ser pior;  

não estar habituada a ficar sozinha;  

medo de nunca mais achar outra pessoa;  

medo de não se manter financeiramente.  

 

Não fique tentando pesar prós e contras, pois se você teve de 

chegar a esse ponto, provavelmente é porque não vale a pena. Se 

valesse, você já saberia de cara, sem precisar pensar se aquele 

sábado que a pessoa te tratou tão bem e te comprou flores não 

compensa a humilhação que te faz passar no domingo quando 

você deu um abraço em um amigo de longa data na rua. Se o medo 

for de nunca mais arrumar outra pessoa, saiba que você não precisa 

de ninguém. Simples assim. A sua felicidade tem que vir de você 

mesma. E jamais se mantenha em uma situação de abuso por medo 

de não ter dinheiro suficiente. Recorra aos familiares, amigos, 

procure um emprego melhor, faça qualquer coisa, porque qualquer 

coisa é melhor do que ser maltratada. 



RAZÕES
03
A vergonha dos outros. O que é esse medo? É aquele pavor básico 

que algumas mulheres sofrem de admitir para a família e amigos 

que seu relacionamento não foi bem sucedido. Ninguém vai estar lá 

para tomar seu lugar quando seu parceiro começar a te humilhar, 

bater ou pegar seu dinheiro. Portanto, você não deve nada a 

ninguém. 

04
A pressão de ser como os seus pais. Seus pais casaram aos 18 anos, 

tiveram 4 filhos, estão casados há mais de 30 anos e são felizes. Os 

valores da família, do sagrado casamento, foram ensinados a você 

desde pequena e você quer segui-los, você quer ser a filha que foi 

criada para ser. Então você não se divorcia porque precisa ser forte, 

o padre disse “até que a morte os separe”, certo? Certíssimo… isso 

só está custando a sua vida. Você não é a cópia dos seus pais, você 

não tem que repetir padrão algum. Se seus pais estão felizes 

casados há tanto tempo, faça a si mesma o favor de tomar como 

inspiração e procurar alguém que te faça feliz. Casamento por si só 

não significa nada. Uma pessoa completa não precisa de uma 

aliança no dedo, precisa é ser feliz. 



RAZÕES
05
Você ama as características amáveis que a pessoa tem. Se amor 

fosse simples, já teriam esgotado os roteiros de filmes. Amor é coisa 

complicada mesmo. A pessoa te bate, mas é “só” de vez em quando 

e você ama o jeito que ela fala, você ama os abraços dela, vocês 

têm uma ótima química no sexo. A pessoa vale a pena. Só tem esse 

probleminha, mas… né. Por amor, tudo vale a pena. Ops! Que 

pensamento é esse? Por amor só vale o amor. Agredir não é amor, é 

violência. Humilhar, xingar, ameaçar não é amor. Amor de uma via 

só não sustenta um relacionamento. Desculpa, eu sei que você ama 

aquela pessoa, mas lamento informar que não é reciproco. Quem 

ama cuida, quer ver o bem do outro.  

06
A vítima não acreditar que a pessoa é assim. Muitas mulheres não 

enxergam que o comportamento abusivo faz parte da 

personalidade da pessoa. É quem ela é. Não é um vírus que é 

acionado quando a pessoa fica muito muito irritada e toma conta 

dela, como se ficasse inconsciente e o mal a possuísse. A pessoa é 

responsável pelas agressões e abusos SIM. Aceite, quem está nesse 

relacionamento com você é uma pessoa abusiva. Essa 

característica faz parte da pessoa que não vai desaparecer sem uma 

conscientização. 



RAZÕES
07
A pessoa mente; diz que vai mudar, diz que nunca mais vai 

acontecer, diz que não sabe o que deu nela, pede desculpa, se 

transforma na pessoa mais amorosa do mundo nos dias seguintes 

até que age abusivamente mais uma vez. É um loop eterno. A 

pessoa não vai mudar, ela é assim. Quanto mais cedo você aceitar 

isso, menos lesada sairá desse relacionamento tóxico. 



ESTOU NUM RELACIONAMENTO ABUSIVO .  
QUERO SAIR  DELE ,  E  AGORA?  

Não existe uma fórmula única, assim como não existe um único 

tipo de abuso. Alguns relacionamentos são mais fáceis de se 

livrar do que outros, dependendo do nível de dependência 

(emocional, econômica, social). 

 

O caminho mais indicado é procurar todo o apoio possível (de 

amigos e familiares confiáveis, que você sabe que estarão 

sempre do teu lado e em alguns casos buscar a psicoterapia), e 

cortar todos os laços com a pessoa que te abusava. Isso não é 

fácil, e normalmente não se faz da noite para o dia, exatamente 

por conta da dependência: você pode depender da pessoa para 

apoio emocional, por razões práticas e financeiras (se, por 

exemplo, vocês moram juntos), por razões sociais (se vocês 

estudam juntos, e têm um grande grupo de amigos em comum, 

se tem filhos, por exemplo)… 

 

O jeito é tentar encontrar esse apoio em canais diferentes: ligar 

para a melhor amiga quando pensar em ligar para o ex; ficar na 

casa de algum amigo ou parente, se possível, caso precise sair 

de onde mora; ativar todos os canais de segurança possíveis se 

sentir que está em perigo (se a pessoa ainda tiver acesso a você 

e for perigosa, insistir em te ver, aparecer onde você está, 

continuar tentando entrar em contato; tudo isso é comum em 

casos de abuso).



ELE DIZ QUE VAI MELHORAR, MAS
NUNCA VEJO MELHORA

Se a pessoa não busca ajuda 

profissional e continua mantendo 

comportamentos abusivos, o melhor a 

fazer é sair da relação. “Uma pessoa 

abusiva pode dizer que ama você e que 

irá mudar apenas para mantê-lo na 

relação, mas essas são apenas 

promessas vazias. Preste atenção nas 

ações do seu parceiro e não apenas em 

suas palavras.” 



...que o dependente emocional, muitas

vezes, aceita qualquer tipo de relação 

por medo de perder a outra pessoa. 

Com o medo de ser abandonado(a), 

muitas vezes tolera abusos sexuais, 

verbais, físicos e psicológicos entre 

outros. 

O MAIS GRAVE É...
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Neste momento estou abrindo espaço online para conversar sobre as dores,
emoções e comportamentos vivenciados nos relacionamentos através do
projeto “Encontros e Desencontros”. 
Tenho como objetivo principal compartilhar conteúdos que proporcionem
reflexões sobre relacionamentos, comportamentos e emoções às pessoas
que desejam (re)pensar este campo tão importante de nossas vidas.   
Minha ideia é escrever sobre estes temas na visão da Psicologia e para isso
usarei uma linguagem acessível ao público que manifestar interesse nestas
leituras. 
 
Criei o Psique e Práxis - Psicologia Online, portal que permite conectar a
prática psicológica aos clientes/pacientes que a procuram um atendimento
psicológico onde quer que eles estejam com segurança e qualidade. O
atendimento online é previsto e autorizado pelo CFP beneficiando o
atendimento das pessoas em suas casas através de videoconferência.

Sou Psicóloga dedicada ao
atendimento no consultório
localizado na Praça Saens Peña -
Tijuca(RJ). Trabalho também com o
atendimento online autorizada pelo
Conselho Federal de Psicologia.
Realizo atendimentos individuais:
adolescentes, jovens e adultos e
participo ativamente do meio
acadêmico, atualizando-me,
constantemente, teórica e
tecnicamente com o objetivo de
aperfeiçoar os serviços prestados.

Quem é Marisa Gaspar?



APENAS PARA  
OS MEMBROS
DO PROJETO

ENCONTROS E
DESENCONTROS

Disponibilizarei em minha agenda de atendimentos 

alguns horários gratuitos nas quartas de 

Agosto para um entrevista psicológica online. 

Visite a agenda AQUI!

EM AGOSTO

http://www.praxisanalitica.com/agenda


RESPONSÁVEL TÉCNICA 
PSICÓLOGA MARISA DE ARAUJO GASPAR (CRP 05/33597) 
CONSULTÓRIO 
RUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO,  215  SALA 308- TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL  
 CONTATO 
(21) 2298-2205  OU (21) 98796-8990


