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RELACIONAMENTOS ABUSIVOS: 

PORQUE ISSO É TÃO CORRIQUEIRO? 

 

Marcio Garrit
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 Falar sobre relacionamentos abusivos não é uma tarefa fácil.  Acredito que o tema 

gera uma série de paradoxos e esbarra em questões muito íntimas que não seria recomendável 

generalizar aqui.  Cada sujeito sente a vida diferente e assim se entrelaça em suas questões 

éticas e morais de forma única.  Tratar isso como muito se vê por ai: “os sete passos” para a 

solução de algo, seria vulgarizar um assunto que vem gerando, no mínimo, traumas e marcas 

físicas irreparáveis. 

 Existe uma forma correta de “tratar” a questão?  Infelizmente não.  O que há são 

maneiras de tentar alertar sobre o risco desse indivíduo estar passando por algo que, na 

maioria das vezes, ele não percebe.  Quem não assistiu o excelente vídeo da Youtuber 

JoutJout: Não tire o batom vermelho
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, recomendamos que assista o quanto antes.  Não é a toa 

que até a presente data estava a caminho de 4 milhões de visualizações.  Ela, de forma muito 

bem humorada tenta encontrar maneiras de facilitar o entendimento da pessoa para uma 

análise de sua relação, e com isso, traz à luz possíveis comportamentos padrão que resultam 

em abusos com final sempre infeliz.  Essa postura é muito eficaz como esclarecimento e não 

tende a explicação da subjetividade de cada um que se faz permissiva e atrativa desse tipo de 

se relacionar. 

 Sendo assim, o que leva esse individuo a não conseguir identificar facilmente sua 

situação de relacionamento abusivo? Como já dito, não há uma explicação 100% exata sobre 

o que faz cada um se atrair e ser atraído pelo outro.  A psicanálise, a partir do narcisismo, tem 

algumas explicações a oferecer.  Indicamos um texto bem humorado e leve chamado: O que a 
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psicanálise diz sobre o amor
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, publicado no site psicoativo.  Após essa leitura, ficará um 

pouco mais fácil perceber que a melhor forma de entender essa conseqüência, é escutar as 

causas primárias da significação infantil de cada um.  Nossa vida amorosa é o resquício de 

vivencias infantis que tem como base principal a nossa relação parental.  Em 2019 isso pode 

parecer blasé, mas, ao ouvir o outro, percebe-se que está mais atual que nunca.  

 Vê-se que a convivência com esse outro que escolhemos para ser nosso par é 

perpassada por nossas patologias narcísicas.  O não entendimento do papel de cada um, da 

construção de cada um, ajuda a provocar o excesso em relação ao limite do eu com o espaço 

do outro.  Já passou da hora de tentar entender que masculino é esse
4
 que não consegue ouvir 

não do feminino ao ponto de destruí-lo e que feminino é esse que rasteja por esse masculino 

como se sua auto estima fosse nada. 

 O fim de uma relação abusiva, no mínimo, será resultado de um trauma difícil de 

ressignificar
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.  Muitos podem acabar em morte.  Se você acha que precisa de alguém para ser 

cuidada(o), para ser feliz(seja lá o que isso signifique) ou para se realizar como pessoa.  

Procure ajuda, por mais absurdo que essa frase soe pra você agora, mas procure ajuda. No 

futuro você vai entender o quanto é libertador não ter o outro como meta. 

 

 

                                                      
3
 Artigo Psicoativo. <https://psicoativo.com/2016/04/o-que-psicanalise-diz-sobre-o-amor-%E2%99%A5.html>. 

Acesso em: Jan.19 
4
 Sugerimos o documentário The mask you live in. <http://farofageek.com.br/filmes/the-mask-you-live-in-

documentario-que-todo-homem-precisa-assistir/>. Acesso em: jan.19  
5
 Reportagem sobre traumas provenientes de relações abusivas. <https://oglobo.globo.com/ela/violencia-moral-

causa-traumas-em-vitimas-de-relacionamentos-abusivos-1-22197879>. Acesso em: jan.19 

https://psicoativo.com/2016/04/o-que-psicanalise-diz-sobre-o-amor-%E2%99%A5.html
http://farofageek.com.br/filmes/the-mask-you-live-in-documentario-que-todo-homem-precisa-assistir/
http://farofageek.com.br/filmes/the-mask-you-live-in-documentario-que-todo-homem-precisa-assistir/
https://oglobo.globo.com/ela/violencia-moral-causa-traumas-em-vitimas-de-relacionamentos-abusivos-1-22197879
https://oglobo.globo.com/ela/violencia-moral-causa-traumas-em-vitimas-de-relacionamentos-abusivos-1-22197879

