
RELACIONAMENTOS

“Nos primeiros seis meses era tudo lindo. 
Ele era supercarinhoso, me enchia de 
mensagens apaixonadas e fazia tudo para 
me agradar. Nessa época, as ligações não 
atendidas ou os atrasos de mais de uma 

hora não me incomodavam. Ele sempre foi ciumento. 
Criticava e ?cava mal-humorado se eu saísse de roupa 
curta e parava de atender minhas ligações se eu ?zesse 
um programa com amigas Eu evitava situações que o 
deixassem irritado. Não percebia que estava alimentando 
o ciúme. Mexendo no celular dele, descobri mensagens 
para outras mulheres e combinando de sair escondido 
com amigos – eram as vezes em que ele não me atendia. 
Descobri que ele era dependente químico e minha vida 
se transformou. Cada vez que ele não me atendia ou 
atrasava pra me buscar, eu ?cava descontrolada. 
No dia seguinte, ele me pedia desculpa, falava que me 
amava e que precisava de mim. Então ?cava tudo bem. 
Me tornei uma pessoa irritada, nervosa, cansada. Estava 
emocionalmente esgotada. Fiquei doente. Já não sabia se 
era mesmo amor ou preocupação. Mas não conseguia 
sair daquela relação. Terminamos pela primeira vez 
quando ele teve uma crise de ciúme. Falou que não 
queria me ver nunca mais, mas depois de uma semana 
voltou a me perseguir para voltar. Eu voltei. O segundo 
término foi numa paranoia dele. Recebi uma enxurrada 
de mensagens no celular me humilhando e ameaçando. 
Fiquei arrasada e terminamos novamente. Um tempo 
depois, soube pela mãe dele que ele estava internado 
numa clínica de reabilitação. Depois de três meses, passei 
a visitá-lo. Escondi de amigos e da família. Quando saiu, 
era outra pessoa, mais calmo, com planos. Um cara por 
quem me apaixonei pela segunda vez. Infelizmente ele 
não teve forças ou não quis ter e voltou à estaca zero. 
Ficamos juntos por mais dez meses, mas eu já não 
aguentava mais. E graças a duas amigas muito queridas 
(uma delas, minha irmã), que me ouviam e apoiavam, 
terminei pela terceira e última dez. Embora ele tenha 
me feito muito mal, tudo aconteceu porque eu permiti. 
Serviu de lição pra eu aprender a detectar 
relacionamentos tóxicos como aquele e 
cair fora antes de estar envolvida”.

Daniela, 33 anos, sobre a relação
tóxica com o ex-namorado

PATRÍCIASANTOSDUMONT
I pdumont@hojeemdia.com.br

Vocêrecebemaiscríticasdo
que elogios? Nada do que
faz é bom o suficiente para
determinadapessoa,quees-
tá sempre tentando te colo-
carparabaixo,depreciando
e diminuindo seu valor?
Sentequenãopode server-
dadeiro para não desagra-
dar o outro e vive pisando
em ovos para manter uma
convivência harmoniosa?
Ligueoalerta! Situações co-
mo essas revelammais do
que problemas usuais ou a
fragilidade de uma relação:
escondemrelacionamen-
tos tóxicos.
Mais frequentes entre ca-

sais, podem acontecer no
ambiente familiar, entre
amigoseaténotrabalho.Pa-
raidentificá-los,ensinaapsi-
cólogaSaritaTeixeira,épre-
ciso exercitar a auto-obser-
vaçãoerepararemcompor-
tamentos repetidosquede-
notam hostilidade, chanta-
gem emocional, abuso de
poder, repressão e conduta
manipuladora.
“São falas e até gestos

que provocam culpa, sub-
missão e, principalmente,
quedesqualificamoindiví-
duo. Relações nas quais
uma pessoa desconsidera
a outra e que, geralmente,
acontecem com indiví-
duos com autoestima bai-
xaequevivenciaramsitua-
ções traumáticas, como
abusoourejeiçãonãotrata-
dos, mesmo que incons-
cientes”, detalha.

CODEPENDÊNCIA
A autônoma Daniela*, de
33anos,passouportudois-

so num namoro que du-
rou 3 anos emeio e termi-
nou definitivamente há
pouco mais de 2. “Os pri-
meiros seis meses foram
maravilhosos. Ele era su-
percarinhosoeeuestavafe-
liz e apaixonada. Aos pou-
cos, fui descobrindo situa-
ções que transformaram
minhavida.Tudoeramoti-
voparaparardefalarcomi-
go, me humilhar e agredir
compalavras”, lembra.
Embora identificasse si-

nais claros de que as coisas
iammal, livrar-se daquele
vínculo era mais difícil do
quemanter-senele, contaa
moça. “Era uma relação de
codependência. Sabia que
nãofaziabem,masnãocon-
seguia escapar. É como se
euprecisasse estar naquele

ambiente,naquelasituação
deconflito”, justifica.
É justamente assim que

se sentem os agredidos –
formacomoapsicólogaSa-
rita Teixeira denomina o
indivíduoqueexerceopa-
pel passivo diante das
agressões.“Apesardesere-
velar como uma relação
pautadanadesvalorização
pessoal, uma ou ambas as
partes pode se adaptar a
um sistema de compensa-
ção,quemantémarelação
dedependência”, explica.
Segundo ela, muitas ve-

zes o indivíduo também
não abre mão daquilo por
medo de ficar sozinho ou
denãoencontraroutrapes-
soaquesejacapazdeaceitá-
lo como ele é. “Muito co-
mumempessoas que têm
baixaautoestima”, reforça
aprofissional.

AJUDA
Psicólogaecoachdepropó-
sito de vida, Ana Mansur,
do Rio de Janeiro, lembra
quetãoimportantequanto
buscar ajuda profissional é
ficar atento ao que pessoas
próximas,nasquaissecon-
fia, dizem. Ela ressalta que
quem está de fora geral-
mente identifica commais
facilidadeosrelacionamen-
tostóxicos,quemaisfazem
maldoquebem.
“Outra atitude que pode

facilitar éprocurarumpsi-
cólogo.Na terapia, é possí-
vel falar, se escutar e refle-
tir sobre a situação e a for-
ma comoo relacionamen-
to estápresentena vidade
cada um. Ficam evidentes
tambémas consequências
queele traz”, afirma.
*Nomefictício

NÃO FALAMOS SÓ DA VIDA A DOIS. ATÉ AMIGOS
PODEM NOS FAZER MAIS MAL DO QUE BEM

“Não temos

controle de

quemchega

aténós.Mas

umavez que

identificamos,

a decisão é

nossa de

permanecer

ou se afastar”

SARITATEIXEIRA

PSICÓLOGA
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FLÁVIO TAVARES

ALÉM DISSO

Relações emocionalmente desgastantes podem dei-
xar sequelas na parte passiva do relacionamento, ou
seja, no indivíduo que é energeticamente “sugado”
pelo outro. “Essas pessoas acabam desacreditando no
seu potencial e valor, passam a ter dificuldade de se
valorizar, de ter um olhar positivo e de carinho sobre
si mesmas. Além disso, podem não conseguir estabe-
lecer novos relacionamentos saudáveis”, detalha a
psicóloga e coach Ana Mansur.

Pessoas que se sujeitam a esse sistema de compen-
sação também deixam de se posicionar e de tomar
a t i t u d e s p a r a r omp e r o c í r c u l o v i c i o s o d a
codependência e podem acabar fisicamente doentes,
caso de Daniela e de Fernanda. A primeira desenvol-
veu um hipotireoidismo (doença autoimune), a segun-
da tinha crises constantes de enxaqueca, que desapa-
receram com o fim do contato com a mãe.

“A pessoa começa a se anular, a perder seus valores e a
passar por cima de princípios e acaba se perdendo nessa
relação. Começam a surgir questões emocionais mais
sérias, como depressão, síndrome do pânico e transtor-
nos de ansiedade, e o corpo acaba manifestando doen-
ças autoimunes, psicossomáticas”, diz Sarita Teixeira.

NAPELE – Fernanda tatuou “mãezinha” (forma comochamava amãena infância) no braço: “Ainda sintoumpoucodeamor por ela,masnão tenho vontadede voltar a conviver”

Atéos 18anos, a relaçãoen-
tre Fernanda*, hoje com 27,
eamãeeraperfeita.Melho-
resamigas,faziamtudojun-
tas, eram confidentes e se
bastavam, já que forma-
vam, sozinhas, uma famí-
lia. Foi sóentrarna faculda-
deeconheceroprimeirona-
moradoparaqueafilhano-
tasseossinaisdaperversida-
dematerna. Nascia ali uma
relaçãotóxica.
A história da jornalista

ilustra situações sobre as
quais pouco se fala, mas
nemporissoincomuns.Se-
gundoopsicólogo clínico e
neurocientista Julio Peres,
quandoamãe (ouopai) sai
dacondiçãonaturaldepro-
vedordeafetoparaodesen-
volvimento saudável do fi-
lhoe torna-se umcompeti-
dorvemoproblema.
Fernandacontaqueamãe

“pirou”.“Elaoodiava.Euaté
tiveproblemascomele,mas
nunca compartilhei com
ela.Oódioeradelaenãopor
minha causa”, diz. Em fun-
ção dos inúmeros conflitos
eatéde ameaças, comoade
suspender o pagamento da
faculdade (o que acabou se
concretizando), mãe e filha
se afastaram. Hoje, pratica-

mentenãose relacionam.
“Ficamos dois anos sem

nosfalar,morandonames-
macasa.Masquando tinha
alguém por perto, eu era a
melhor filha do mundo, e
ela me tratava superbem.
Mudei de lá há um ano e a
única coisa que ela disse é
quenãotinhadinheiropara
cuidardomeugato”, revela
Fernanda, que hoje se divi-
deentreo“ódiomortal”pe-
lamãeeapena.
Agressões verbais ou físi-

cas, menosprezo, cobran-
çasdescabidasefaltadecari-
nho são alguns dos sinais
das relações tóxicas entre
pais e filhos. Segundo Julio
Peres, situações que impli-
camemherdeirosquesejul-
gamsembeleza,competên-
cia e inteligência – qualida-
des que, acreditam, pode-
riamlhesgarantiramorere-
conhecimento.
“Venho tentando sair do

papeldevítima.Dóimenos.
Mas não sou um poço de
pessoa bem resolvida. No
fundo, é nisso que tento
acreditar e seguir. Mas tem
diasquevouparao chuvei-
ro e saio inchada de tanto
chorar”,dizFernanda.
*Nomefictício

“Umacriançaquesofreupode

inconscientementerepetir com

osfilhosamesmaconduta.

Umavezsouvítima,outra,

algoz.Resolverotemaenvolve

enxergaropassadoeoagora.

Éprecisoseguir sem

traços traumáticos”

JULIOPERES

PSICÓLOGOENEUROCIENTISTA

“Chegueia ficardoisdiasno

quartoparanãoterquevê-la.

Nãodormia,nãoqueria sair

nemcomer.Coloqueium

baldenoquartopara fazerxixi.

Senãofosseumamigoouo

namoradoirmebuscar, iria

morrervegetando”

FERNANDA*,27ANOS

SOBREUMDOSEPISÓDIOSVIVIDOSCOMAMÃE

Namoro da filha foi gatilho
para relação doentia
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