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Prefácio

A vida afetiva e os relacionamentos amorosos ocupam uma parcela 
significativa do cotidiano dos seres humanos. Na adolescência, estes se 
tornam foco ainda mais ampliado. Quando a violência se instala nesta 
importante área da vida dos adolescentes, seus efeitos sobre o desenvolvi-
mento e o bem-estar dos mesmos são devastadores.

Nessa direção, a obra Libertando-se de namoros violentos: Um guia 
sobre o abandono de relações amorosas abusivas cumpre um papel social e 
educativo fundamental. Sheila Murta e colegas oferecem ao público ado-
lescente este verdadeiro presente: uma obra que aborda o tema de forma 
sensível, realista e direta, além de oferecer claras sugestões de identifica-
ção, preparação para mudança e prevenção de recaídas.

A sensibilidade dos autores neste tema é, no mínimo, surpreen-
dente. O leitor encontrará, nas quatro unidades do livro, preciosas di-
cas que abrangem diferentes estágios do processo de abandono de uma 
relação amorosa violenta. Além disso, todas as unidades apresentam 
exercícios, planejamentos e estratégias de identificação e de interven-
ção nessa realidade. 

Você tem em mãos um verdadeiro tesouro. Uma ferramenta para 
o autoconhecimento, a autodescoberta e para elevação da autoestima. 
Fiquei sensibilizada por esta obra e pela criatividade, seriedade e sereni-
dade com que o tema é abordado. Trata-se de uma poderosa ferramenta 



de mudança da realidade, de intervenção em contextos de re la-
cionamentos violentos e, não menos importante, de prevenção da vio-
lência em relacionamentos amorosos. 

Dra. Carmem Beatriz Neufeld
Doutora em Psicologia pela PUCRS; Coordenadora do Laboratório de Pesquisa 
e Intervenção Cognitivo-Comportamental (LaPICC); Docente Orientadora do  

Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Departamento de Psicologia  
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade  

de São Paulo; Presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC)  
Gestão 2011-2013/ 2013-2015.
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1 
Para fazer bom uso deste livro

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
(Artigo III)

Ninguém será submetido à tortura nem tratamento  
ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

(Artigo V)

Declaração Universal dos Direitos do Homem

Enquanto a violência contra a mulher vem recebendo uma atenção 
crescente por parte da sociedade, entre nós ainda é pouco reconhecida a 
violência entre casais de namorados. Uma das formas mais frequentes de 
violência entre namorados é a violência psicológica, que compreende, 
por exemplo, xingamentos, humilhações e controle do parceiro por ciúme 
excessivo. Outras formas de violência incluem a violência moral, como 
divulgar fotos íntimas na internet, difamar e caluniar; violência física, 
como empurrar, esbofetear e agredir com armas; violência sexual, como 
estuprar e usar de ameaças para forçar uma relação sexual; e violência pa-
trimonial, como usar indevidamente o cartão de crédito do parceiro ou 
destruir seus pertences (carro, arquivos, fotos, agenda, celular, etc.). Essas 
formas de violência podem coexistir nos relacionamentos íntimos. Por 
exemplo, um casal, em um único episódio de conflito, pode se tratar com 



depreciações (maus-tratos psicológicos), empurrões (maus-tratos físicos) e 
quebra de objetos (maus-tratos patrimoniais).

A prática da violência no namoro não é restrita a rapazes, a relacio-
namentos heterossexuais e a classes sociais desfavorecidas, tampouco é 
rara. Rapazes e moças podem ser violentos com seus parceiros. Relaciona-
mentos heterossexuais e homossexuais podem incluir violência. Jovens ca-
sais de qualquer classe social podem praticar ou ser vítimas de violência 
no namoro. Longe de ser rara, a violência nas relações amorosas de ado-
lescentes brasileiros chega a ser alarmante. Um estudo de Oliveira, Assis, 
Njaime e Oliveira (2011), realizado com 3.205 adolescentes de todas as 
regiões do Brasil, constatou que 86,9% dos participantes já foram vítimas 
e 86,8% já praticaram algum tipo de agressão contra o parceiro, seja físi-
ca, emocional ou sexual. Além disso, verificaram que 76,6% dos partici-
pantes são ao mesmo tempo vítimas e perpetradores de violência. Logo, é 
comum que a violência seja mútua, ainda que isto não seja o caso de to-
dos os casais. 

Não é parte da natureza humana agredir quem se ama. Ao contrá-
rio, tratar o parceiro de modo violento é, definitivamente, aprendido. As 
práticas culturais, os amigos, familiares e pais ensinam o uso da agressão 
como forma natural de resolver conflitos. A violência entre namorados 
está associada a uma cultura de tolerância para com a violência, a relacio-
nar-se com amigos que endossam a violência e a praticam nas suas rela-
ções amorosas, a pais que usam de formas abusivas para disciplinar os fi-
lhos, a conviver com maus-tratos entre os pais, em sua relação como casal; 
à ausência da experiência de sentir-se amado, e à falta de habilidades para 
expressar sentimentos como raiva, frustração, carinho e ternura. A aceita-
ção da violência é, em grande medida, favorecida também por estes mes-
mos fatores, os quais transmitem à vítima a crença de que “amar é sofrer”, 
“é assim mesmo”, “os homens” ou “as mulheres são todas iguais”. Isto é, 
os maus-tratos são vistos como inerentes às relações íntimas e ter um par-
ceiro abusivo (ou parceira abusiva) é melhor do que estar só ou este é o 
melhor que se pôde conseguir.

Os namoros violentos não são iguais. Diferentes padrões de intera-
ção íntima violenta entre casais de jovens namorados foram identificadas 

14 Para fazer bom uso deste livro



Libertando-se de namoros violentos   15

em um estudo feito por Martsof, Draucker, Stephenson, Cook e Heck-
man (2012), por meio de entrevistas com 88 jovens adultos estaduniden-
ses, com idades entre 18 e 21 anos de idade. Foram identificados quatro 
padrões de interação íntima violenta: violência de curta duração (menos 
de um ano acadêmico) e restrita a um relacionamento (denominada “vio-
lência contida”); violência prolongada (mais de um ano acadêmico) e res-
trita a um relacionamento (nomeada “violência prolongada”); violência 
reincidente associada a múltiplos relacionamentos com grau de severidade 
estável entre os vários relacionamentos (intitulada “violência repetitiva”); 
e violência reincidente associada a múltiplos relacionamentos com grau 
de severidade crescente (chamada de “violência escalonada”). Conforme 
avança o número de relações violentas e sua duração, como é o caso das 
violências reincidente e escalonada, essas se tornam mais complexas e se-
veras, requerendo tratamento diferenciado.

É de se esperar, então, que as consequências da vitimização por vio-
lência no namoro variem em severidade. Assassinatos e suicídios estão en-
tre as mais graves. Além destas consequências extremas, existem outros 
efeitos negativos, como desenvolver transtorno de estresse pós-traumáti-
co, usar álcool e drogas, perder a concentração nos estudos, diminuir a 
produtividade no trabalho, sentir-se deprimido e ter medo de envolver-se 
em novos relacionamentos íntimos. Infelizmente, muitos casais que se re-
lacionam de modo violento no namoro tendem a continuar fazendo uso 
da violência no casamento, o que também é nocivo para os filhos. As 
crianças, com frequência, aprendem a ver a violência como normal e acei-
tável e o ciclo, se não for alterado por medidas preventivas ou de trata-
mento, tende a se estender no tempo e entre gerações.

É por tudo isso que a violência nas relações amorosas deve ser pre-
venida ou eliminada o quanto antes. Quanto mais cedo cuidar, melhor. É 
mais fácil abandonar uma relação violenta quanto menor for o investi-
mento na relação e o compromisso com o parceiro. Por outro lado, o alto 
investimento e o compromisso elevado fazem com que a tomada de deci-
são de sair da relação seja adiada, levando à continuidade da violência. 
Pedir ajuda também não é simples. A vergonha, o medo de reações nega-
tivas e a falta de conhecimento de recursos de ajuda são alguns dos fatores 



que dificultam ou impedem a busca de ajuda. Além disso, a exaustão emocio-
nal, a depressão, a vergonha e a baixa autoconfiança vivenciadas por adoles-
centes e jovens que vivem esse tipo de relação inibem a busca de soluções que 
levem ao término da violência (Rhatingan, Shorey & Nathanson, 2011).

Esse livro resulta de pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos em 
Prevenção e Promoção de Saúde no Ciclo de Vida (GEPPSVida), do De-
partamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, por meio 
de entrevistas com pessoas que viveram namoros violentos, e foi escrito 
com o propósito de favorecer a autoproteção frente a namoros violentos. 
Acreditamos que ele possa ser utilizado como parte integrante de psicote-
rapia ou outros serviços de saúde mental para adolescentes e jovens que 
vivem namoros violentos. 

Ao ouvir as histórias de seus relacionamentos e seus esforços para 
autopreservação, descobrimos como as pessoas que sofreram namoros vio-
lentos conseguiram libertar-se (Murta, Ramos, Cangussú, Tavares, & 
Costa, 2014). Alguns outros estudos realizados com jovens de outros paí-
ses também foram úteis para nossa compreensão acerca do processo de 
tomada de consciência, tomada de decisão, preparação para agir e ações 
de autocuidado, resultando, por fim, no término da relação violenta (Ale-
xander, Tracy, Radek, & Koverola, 2009; Edwards et al., 2012; Shorey, 
Tirone, Nathanson, Handsel, & Rhatigan, 2013). 

Esses estudos revelam que essa travessia não é fácil, mas é possível 
quando recursos internos e externos facilitam mudanças, mesmo que lentas e 
dolorosas. Para compreender essa travessia, tomamos emprestado da Psicolo-
gia da Saúde uma teoria originalmente usada para compreender o abandono 
do cigarro, denominada Modelo Transteórico de Mudança (Prochaska & Di-
Clemente, 1983), e a utilizamos para reconhecer as várias fases de mudança 
frente ao término de um relacionamento violento (Edwards et al., 2012): 

•	Estágio	1:	pré-contemplação,	caracterizada	pela	resistência	frente	
à mudança (“não há nada que eu deva fazer acerca do meu rela-
cionamento”). 

•	Estágio	2:	 contemplação,	marcada	pela	ambivalência	e	 início	de	
tomada de consciência acerca da necessidade de mudança (“às ve-
zes eu penso que eu deveria terminar o meu relacionamento”). 
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•	Estágio	3:	preparação,	quando	se	dá	a	tomada	de	decisão	e	passos	
preparatórios para viabilizar a mudança (“eu falei com alguém so-
bre terminar o meu relacionamento”).

•	Estágio	4:	 ação,	quando	a	mudança	propriamente	dita	 é	 imple-
mentada, mesmo vacilante e com recaídas (“eu falei para o meu 
parceiro que estou terminando o relacionamento”).

•	Estágio	 5:	 manutenção,	 quando	 o	 comportamento	 adotado	 no	
estágio anterior se mantém por, pelo menos, seis meses (“eu não 
respondo se meu parceiro tenta me contatar”).

O livro contém orientações e exercícios para colocar em prática es-
tratégias de transição entre os estágios de mudança, concentrando-se nos 
estágios de contemplação a manutenção, sendo assim renomeados: Está-
gio 1. Tomando consciência do problema; Estágio 2. Preparando-se para 
deixar o namoro violento; Estágio 3. Terminando a relação de namoro 
violenta e Estágio 4. Protegendo-se de recaídas. 

Os exercícios apresentados, similares aos utilizados em Terapia Cog-
nitivo-Comportamental para outros propósitos de mudança, buscam fo-
mentar a tomada de consciência sobre os ganhos e custos da violência, 
principal tarefa do estágio de contemplação; fortalecer a tomada de deci-
são e passos preparatórios para sair da relação violenta, principal tarefa do 
estágio de preparação; facilitar a implementação de ações para terminar o 
relacionamento, tarefa central do estágio de ação; e encorajar o autoco-
nhecimento para prevenção a recaídas, por meio do reconhecimento de 
armadilhas e investimento em novos interesses e horizontes de vida, tarefa 
primordial do estágio de manutenção. 

Um alerta importante: as discussões deste livro resultam de estudos 
acerca do processo de abandono de namoros violentos, mas não de casa-
mentos violentos. Portanto, as discussões e atividades que apresentamos 
referem-se estritamente a relacionamentos pré-matrimoniais. Existem di-
ferenças importantes no grau de compromisso e investimento entre essas 
relações. As complicações em terminar um casamento violento são muito 
maiores do que as relativas ao término de um namoro. No casamento, 
quando existem filhos, dependência econômica, pressões sociais ou reli-



giosas para manter o casamento, bem como complicações associadas à 
partilha de bens, os obstáculos para a dissolução da relação podem se so-
brepor às vantagens do término da relação. Portanto, desaconselhamos 
aplicações diretas do conteúdo deste livro a relações conjugais violentas.

Se você está envolvido/a ou já se envolveu em namoros violentos, este 
livro poderá lhe ser útil para que perceba melhor os altos e baixos da relação 
e decida o que fazer com seu relacionamento atual, ou para manter-se livre 
de recaídas. Se você tem amigos que vivem namoros violentos, presenteá-
los com este livro pode ser um gesto de cuidado. Se você é psicoterapeuta, 
este livro pode ser um recurso complementar ao seu trabalho, facilitando o 
processo de tomada de consciência, fortalecimento da motivação, imple-
mentação de ações de autocuidado e prevenção à recaída entre seus clientes 
adolescentes e jovens vitimizados pelo parceiro íntimo. Se você é professor 
de adolescentes e jovens ou orientador educacional, este livro poderá lhe 
dar ideias sobre como abordar alguns casos de alunos que cheguem até você 
pedindo apoio. Como profissional da educação, você pode fazer muito para 
agir ainda mais precocemente e prevenir a violência por meio do aprimora-
mento de habilidades para manter relações amorosas saudáveis na adoles-
cência (Murta et al., 2011). Se você é pesquisador especialista nesta área ou 
outras afins, torcemos para que este guia inspire novos estudos acerca desse 
assunto ainda tão carente de investigações no Brasil, e que estas resultem 
em novas formas de prevenção, intervenção precoce ou tratamento. Oxalá 
cada um de nós, em nossos diferentes papéis, possamos fazer algo para evi-
tar que o amar e ser amado se confunda com tortura, e para encorajar que o 
potencial para ser feliz se atualize e os relacionamentos floresçam.
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