
25 MENTIRAS SOBRE OS RELACIONAMENTOS

25 
mentiras 
SOBRE OS RELACIONAMENTOS



Obrigado por ter feito o download do 
e-book “25 mentiras sobre os relaciona-
mentos”1. Espero que ele possa ajudar 
você a entender melhor os segredos dos 
relacionamentos te conduza a algumas 
reflexões importantes para sua vida sen-
timental. Especialmente, espero que o 
e-book possa te ajudar a fugir das men-
tiras propagadas como se fossem dicas 
para melhoria e manutenção do relacio-
namento, mas não passam de ilusões.

Como psicólogo e terapeuta de casais, 
atuando há quase uma década nesse 
segmento, recebo diariamente em meu 
consultório pessoas que têm enfrentado 
problemas nos seus relacionamentos. Ao 
longo desse tempo, tenho observado que 
muitas pessoas deixam de ter sucesso na 
vida amorosa por conta de uma série de 

mentiras, regras, crenças e ilusões propa-
gadas indevidamente pela nossa cultura 
e pela sociedade. Esse e-book toca exa-
WDPHQWH�QHVVD�TXHVW¥R�H�WHQWD�GHVPLWLͤ-
car essas falsas ideias.

Muitas dessas crenças mentirosas são 
desenvolvidas e instaladas erroneamen-
te nas relações. São ideias falsas e des-
contextualizadas, transmitidas aleatoria-
mente de geração para geração, de casal 
SDUD�FDVDO��VHP�TXH�KDMD�D�YHULͤFD©¥R�GD�
real funcionalidade ou das consequên-
cias para os relacionamentos provocadas 
por essas falsas crenças. Isso traz efeitos 
muito prejudiciais e tem deixado muitos 
casais infelizes. Por essa razão, devemos 
desconstruir essas mentiras e trazer mais 
qualidade de vida para os relacionamen-
tos amorosos.

Pensando em você e em como melhorar 
seu relacionamento, preparei este e-book. 
Nele, você conhecerá as 25 mentiras so-
bre os relacionamentos. Juntamente com 
a apresentação de cada uma dessas ilu-
sões, faço alguns breves comentários 
para te ajudar na reflexão e compreensão.

A partir de agora, você contará com o au-
xílio do meu conhecimento e da minha 
H[SHUL¬QFLD� SDUD� VXSHUDU� HVVDV� GLͤFXO-
dades e, de fato, construir um relaciona-
mento amoroso seguro e duradouro. 

Sucesso! 

Elídio Almeida 
Psicólogo CRP 03/6773
Especialista em Terapia de Casal e família.

Olá!

1 - Livremente inspiradas nos Mitos Conjugais de Arnold Lazarus (1992)
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MENTIRA 01

MARIDO E MULHER DEVEM SER  
OS MELHORES AMIGOS.

Muitas pessoas tentam transfor-
mar o companheiro ou a compa-
nheira no melhor amigo. Isso é 
incompatível com um relaciona-
mento amoroso. Conviver, namo-
rar ou casar com alguém é algo de 
uma dimensão completamente di-
ferente das relações de amizade. 
Entenda.

0C�COK\CFG��EQORCTVKNJCO�UG�Cƒ-
PKFCFGU�� EWORNKEKFCFG� G� EQPƒCP-
ça. Embora essas sejam caracte-
rísticas que também devem estar 
contempladas na relação, a vida 
amorosa vai muito mais além. 
Num relacionamento (casamen-
to ou namoro), compartilha-se 
a intimidade sexual e afetiva, as 
TGURQPUCDKNKFCFGU��CU�ƒPCPȧCU��QU�
projetos do casal e da família. Ou 
seja, cada relação (amizade e rela-

cionamento amoroso) tem carac-
VGTȭUVKECU� DGO� FGƒPKFCU�� /GUOQ�
CUUKO��OWKVQU� ECUCKU� VȪO� FKƒEWN-
dades para separá-las e por isso 
GPHTGPVCO�FKƒEWNFCFGU�

Pessoas que adotam a regra se-
gundo a qual marido e mulher 
devem ser também os melhores 
amigos um do outro procuram 
reunir numa única pessoa as fun-
ções distintas de cada relação. 
Isso é um erro. Quem age assim 
demonstra insegurança, sufoca e 
satura o relacionamento. 
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MENTIRA 02

O DIA A DIA DO CASAMENTO 
TEM QUE SER ROMÂNTICO.

Poucas pessoas compreendem 
que a relação amorosa é uma 
construção vivida etapa por etapa. 
É uma relação comum, prática. É 
um estágio que pouco se compa-
ra aos momentos de paquera ou 
aos investimentos da conquista. 
Muitas pessoas viveram excelen-
tes momentos na fase do namoro 
e acreditaram na continuidade des-
sa etapa após o casamento. Isso 
raramente ocorre. Por essa razão, 
muitas pessoas se frustram nas 
relações após o tão esperado “sim”.

0COQTCT�UKIPKƒEC�EQPSWKUVCT��EWT-
tir e conhecer a outra pessoa. Jus-
tamente por isso, na ocasião do 
namoro, os pares exploram todas 
as possibilidades de romantismo. 
A cada encontro, há um inves-
timento para que todos os mo-

mentos sejam perfeitos. Viver o 
romantismo do namoro costuma 
ser tão bom que as pessoas de-
sejam aquilo para toda a vida. Por 
esse desejo que muitos se casam.

Ocorre que o casamento não é 
uma fase do romantismo. É uma 
relação prática e séria. Viver o dia 
a dia de um casamento implica 
uma convivência muito mais am-
pla com as responsabilidades, 
compromissos e uma realidade 
UGO�ƒNVTQU��/WKVQ�RQT�KUUQ��CNIWPU�
casais começam a achar que dei-
xaram de se amar após o casa-
mento. Na verdade, pode ter havi-
FQ�CRGPCU�WOC�PQXC�EQPƒIWTCȧȣQ�
do romantismo naquela relação, 
em que aquilo que era frequente 
passou a ocorrer apenas nos mo-
mentos especiais do casal.



25 MENTIRAS SOBRE OS RELACIONAMENTOS

MENTIRA 03

SENTIR TESÃO, ADMIRAR OU 
DESEJAR OUTRA PESSOA DESTRÓI 
O RELACIONAMENTO.

Algumas pessoas se sentem 
completamente ameaçadas com 
a ideia de que o companheiro ou 
a companheira possa sentir tesão, 
admirar ou desejar outra pessoa. 
A maioria dos relacionamentos 
assim revela que essas pessoas 
UȣQ� KPUGIWTCU� G� PȣQ� EQPƒCO�GO�
si ou em seus pares.

Aqueles que se sentem ameaça-
dos por imaginar que seu par pode 
sentir tesão por outra pessoa pre-
cisam compreender que, entre o 
sentimento e a prática, pode haver 
um longo caminho a ser percorri-
do. Devem, também, assimilar que 
o fato de que outra pessoa ser no-
VCFC�PȣQ�UKIPKƒEC�SWG�Q�UGPVKOGP-
to e o compromisso da relação 

foi ou será desconstruído por um 
simples desejo.

É importante saber que mesmo 
aqueles que chegam a se envol-
ver em relações extraconjugais 
nem sempre foram motivados por 
conflitos na relação. Vale lembrar 
que somos animais regidos pelas 
leis da natureza. Isso sinaliza que 
muitas dessas leis sofrem tentati-
vas de opressão pelas regras da 
cultura, da sociedade ou da pró-
pria relação. Ou seja, comporta-
mentos como a monogamia são 
um aprendizado social. Sentir algo 
RQT�CNIWȩO�PȣQ�UKIPKƒEC�PGEGUUC-
riamente que isso vá ser posto em 
prática, muito menos que precisa-
mos deixar de gostar de um para 
sentir algo por outro.
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MENTIRA 04

QUANDO SENTIR CULPA, 
CONFESSE.

Provavelmente, quem inventou 
essa regra quis muito mais se 
DGPGƒEKCT�EQO�Q�EQPVTQNG�FC�UKVW-
ação do que compreender e per-
doar o companheiro ou compa-
nheira. Por isso, não faz o menor 
sentido confessar somente pelo 
fato de se sentir culpado(a).

Como você já viu nas dicas ante-
riores, vivemos numa sociedade 
de leis, regras e padrões ideais 
de comportamento. Precisamos, 
antes de qualquer coisa, compre-
ender por que nos sentimos cul-
pados por determinadas escolhas 
e ações que impactam no relacio-
namento. Muitas vezes, seguimos 
apenas nossa vontade ou agimos 
em busca do nosso livre arbítrio; 
porém, as regras impostas pelo 
contexto em que vivemos incutem 

em nós uma culpa que atende 
muito mais aos interesses e con-
troles dos outros que propriamen-
te nos produzir algum benefício.

Na verdade, a pessoa que se sen-
tir culpada por uma aventura deve 
desabafar ou buscar ajuda em 
uma pessoa neutra à situação e 
à relação do casal. Jamais o côn-
juge deve ser a primeira e única 
escolha. Somente uma pessoa 
isenta e preparada para analisar 
a situação apontará se a culpa é 
ou não pertinente e como deve ser 
encarada.
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MENTIRA 05

O CASAL TEM QUE  
FAZER TUDO JUNTO.

A grande pergunta para as pes-
soas que adotam essa regra para 
seus relacionamentos é: Como 
vocês sobreviveram antes de se 
conhecer? Será que deixaram de 
viver por terem feito as coisas 
sozinhos até o início da relação? 
Claro que não.

Acredito que, ao construir uma re-
lação, devemos sim passar a fazer 
muitas coisas com nosso compa-
nheiro ou companheira. Porém, fa-
zer tudo é, no mínimo, um exage-
ro. Isso para não dizer que é uma 
meta impossível de ser alcançada. 
Mesmo assim, incrivelmente, essa 
é uma das principais regras perse-
guidas pelos casais. Especialmen-
te pelos casais inseguros.

Quando um casal procura fazer 
tudo junto, partilhar todas as coi-

sas e não aceitar viver experiência 
alguma sem a participação do ou-
tro, é preocupante. Pessoas assim 
deixam de funcionar como indiví-
duos. Na verdade, lutam para viver 
como siameses e conviver em um 
circuito fechado. Para elas, não 
deve haver espaço para qualquer 
outro tipo de contato ou relações. 
Até mesmo as relações de amiza-
de, sociais ou de lazer são vistas 
como ameaças a serem comba-
tidas ou supridas pela relação do 
casal.

Duas pessoas que se fundem 
completamente numa só provo-
cam na relação não só um grande 
sufoco emocional. Tendem a ge-
rar um grande vazio e um habitat 
perfeito para a frustração. Ou seja, 
uma relação fadada ao fracasso.
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MENTIRA 06

LUTAR A QUALQUER CUSTO  
PARA SALVAR O RELACIONAMENTO.

Parece que algumas pessoas 
ainda tentam levar ao pé da letra 
aquela ideia aprendida na infância 
que dizia: “e viveram felizes para 
sempre”. A questão é que muitas 
pessoas entendem como felicida-
de o simples fato de estar num re-
lacionamento. Estão erradas.

O que representa o sucesso de um 
relacionamento é a felicidade e o 
equilíbrio. Buscar o equilíbrio, os 
ajustes e a manutenção da rela-
ção faz parte do processo e isso 
é absolutamente saudável. Porém, 
tudo tem um limite e isso deve ser 
respeitado.

Mesmo que o relacionamento de-
mande mudanças e adaptações, 
estas não devem ser vistas como 
sinônimo de “lutar a qualquer cus-
to para salvar o relacionamento”. 
Um bom relacionamento requer 

dedicação, ajustes, diálogos. Isso 
jamais deve ser traduzido como 
necessidade de trabalho duro ou 
sacrifícios extremos. Um relacio-
namento de sucesso se baseia em 
concessões e felicidade mútuas. 

Quando um dos pares atinge seu 
limite, isso deve ser encarado e 
respeitado (por si e pelo outro). 
Mesmo que seja frustrante reco-
nhecer que alguma escolha foi 
feita indevidamente no passado 
do casal, insistir no mesmo mo-
delo - após o devido esforço para 
superar a questão - não represen-
tará melhorias. Casais que vivem 
a regra de lutar a qualquer custo 
para salvar o relacionamento só 
postergam o problema. Na ver-
dade, podem viver infelizes para 
sempre ao tentar salvar a relação 
a qualquer custo. 
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MENTIRA 07

NUM BOM RELACIONAMENTO, UM TEM 
CONFIANÇA TOTAL NO OUTRO.

%QPƒCPȧC� ȩ� UKO� C� DCUG� FG� SWCN-
quer relação. Isso não seria dife-
rente num relacionamento amo-
roso. Porém, qualquer totalidade é 
cega, especialmente quando esta-
mos diante dos comportamentos 
humanos.

O que poucas pessoas sabem é 
que os relacionamentos maduros 
e bem construídos geralmente 
PȣQ� UG� DCUGKCO�PC� EQPƒCPȧC� VQ-
tal. Eles têm por base uma inse-
gurança fundamental. Ou seja, 
partem do princípio de que é bem 
melhor e mais realista acreditar 
que o companheiro ou compa-
PJGKTC� ȩ� WO� UGT� JWOCPQ� ƒGN�� RQ-
rém, sujeito a falhas e deslizes, do 
que acreditar na maior das menti-
ras da humanidade : a perfeição.

/WKVQ� GODQTC� C� KFGKC� FG� EQPƒCT�
parcialmente no companheiro ou 
companheira cause um susto em 
algumas pessoas, isso é impor-
tante. Essa postura nos ajuda a 
refletir inclusive sobre as possibili-
dades indesejadas. Além do mais, 
é uma forma de desconstruir ilu-
sões e preparar melhor os casais 
para viver a realidade. 

2GUUQCU� SWG� DWUECO� EQPƒCT�
completa e cegamente em seus 
companheiros e companheiras 
comumente repetem para si a fa-
migerada frase: “eu jamais espera-
va uma coisa dessas”. Por isso, a 
insegurança fundamental é uma 
condutora de ações preventivas 
para construir uma relação de su-
cesso. 
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MENTIRA 08

NO RELACIONAMENTO, VOCÊ  
DEVE FAZER O OUTRO FELIZ.

Pessoas que adotam essa regra 
para suas vidas amorosas acre-
ditam que a construção de uma 
relação é um mero investimen-
to. Estão erradas. Elas ainda não 
compreenderam que o sucesso 
de um relacionamento está na plu-
ralidade e na reciprocidade contí-
nua das ações. 

As pessoas que vivem assim es-
tão presas e equivocadas nas 
ideias de que precisam renunciar 
a si mesmas como condição para 
fazer o companheiro ou a compa-
nheira feliz. Elas acreditam que 
buscar a própria felicidade é um 
ato egoísta ou um demérito. Ou 
seja, para elas, somente após al-
cançada a felicidade do outro é 
que poderão ser felizes. Isso é um 
erro.

Devemos nos responsabilizar pela 
nossa própria satisfação. Buscar 
nossa realização pessoal dentro 
do relacionamento aumenta as 
possibilidades de bem-estar, auto-
nomia e autoestima. Por essa ra-
zão que agir assim torna a relação 
NGXG��ITCVKƒECPVG�G�FWTCFQWTC�

Não é obrigação do seu compa-
nheiro ou companheira fazer você 
feliz. Cada um deve se responsa-
bilizar pelas realizações pessoais, 
alegrias e satisfações. Pessoas 
satisfeitas consigo mesmas e re-
alizadas em suas individualidades 
conseguem construir relações 
harmoniosas e felizes. Quando 
duas pessoas com essas ideias 
estão em sintonia, a relação se 
torna algo feliz e gerador de pros-
peridade para o casal.
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MENTIRA 09

O RELACIONAMENTO SERVE PARA 
DESCARREGAR “TUDO” NO OUTRO.

A vida de um casal não é só flores. 
Está longe disso. No relaciona-
mento, as pessoas dividem as ale-
ITKCU��CU�VTKUVG\CU��CU�FKƒEWNFCFGU�
ƒPCPEGKTCU�� CU� TKSWG\CU�� OQOGP-
tos de saúde, de doenças, entre 
outras coisas, sejam elas boas ou 
ruins. Tamanhas convivência e in-
timidade levam algumas pessoas 
a ultrapassar a barreira do respei-
to. Elas acabam usando a relação 
para descarregar tudo no compa-
nheiro ou na companheira. Isso 
ocorre mesmo que a outra parte 
não tenha nada a ver com a causa 
do problema.

Pessoas que usam o relaciona-
mento como saco de pancada 
VȪO� OWKVC� FKƒEWNFCFG� RCTC� GZ-
pressar seus sentimentos e emo-
ções diretamente aos agentes 

envolvidos na origem da questão. 
Por exemplo, às vezes, a pessoa 
tem um chefe insuportável, foi 
mal atendido num determinado 
estabelecimento ou teve um pro-
blema no trânsito e se sente im-
potente para revidar ou extravasar 
todos os seus incômodos naquela 
situação.

Em casos assim, por envolver re-
lações de poderes ou previsíveis 
consequências desagradáveis, a 
pessoa se cala. Não obstante, usa 
o companheiro ou a companhei-
ra como alvo para despejar uma 
emoção concernente a outras 
pessoas ou a outros contextos. 

Na prática, pode até parecer que a 
causa veio da relação, mas a situ-
CȧȣQ�IGTCNOGPVG�ȩ�WUCFC�EQOQ�ƒQ�
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condutor ou pretexto para colocar 
a raiva guardada para fora. O prin-
cipal prejuízo disso é que exage-
ramos ou machucamos a pessoa 
errada.

Para que essa regra não se propa-
gue, há um segredo. É fundamen-
tal considerar que o relaciona-
mento amoroso requer a mesma 
cortesia, educação e respeito que 
estamos dispostos a oferecer a 
estranhos.

Enganam-se os que confundem 
intimidade com falta de respeito. 
E o mais importante: devemos 
expressar nossos sentimentos na 
causa, jamais transferi-los para 
quem não tem nada a ver com a 
história. 

O fator de termos intimidade ou 
EQPƒCPȧC�PȣQ�LWUVKƒEC�WO�CVQ�VȣQ�
agressivo.
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MENTIRA 10

MARIDOS TRABALHAM E ESPOSAS 
CUIDAM DOS FILHOS E DA CASA. 

Pode parecer estranho, mas, ainda 
hoje, temos homens e mulheres 
que acreditam nisso. O que essas 
pessoas não percebem é que o 
tempo e os comportamentos não 
são mais os mesmos do século 
passado. A vida é dinâmica e te-
mos buscado corrigir alguns erros 
históricos. Mesmo assim, muita 
gente tenta validar essa mentira de 
papéis domésticos distintos para 
homens e mulheres. Isso é inadmis-
sível e completamente incompatível 
em face dos tempos atuais.

Quem vive dessa forma alimenta 
um retrocesso altamente prejudi-
cial aos reconhecimentos e aos 
direitos e deveres igualitários na 
condução de uma relação. Isso 
impacta diretamente na adminis-
tração da vida prática e cotidiana 
do casal. Pessoas que acreditam 
que seu companheiro ou compa-

nheira deve cumprir tarefas es-
RGEȭƒECU��GO�SWG�C�CVTKDWKȧȣQ�FQ�
homem é trabalhar fora e a da mu-
NJGT�ȩ�EWKFCT�FC�ECUC�G�FQU�ƒNJQU��
necessitam rever seus conceitos 
na sociedade, seus papéis e bem-
-estar nessa relação.

Embora possa ainda ser um tema 
polêmico, em que muitos acre-
ditam que se trata de um padrão 
não mais praticado, a realidade é 
bem diferente. Ainda hoje, o ma-
chismo e as múltiplas jornadas 
das mulheres são uma realidade. 
Elas, especialmente, sofrem por 
carregar o peso e as exigências 
cada vez mais severas dos ultra-
passados papéis de esposas nas 
relações. Muitas delas sofrem 
caladas. O próprio companheiro 
sequer se dá ao trabalho de ouvir 
o que elas pensam sobre o modo 
de vida a elas estipulado. 
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MENTIRA 11

TER UM FILHO MELHORA  
O RELACIONAMENTO. 

Aqueles que acreditam nessa 
mentira deveriam olhar em volta. 
Provavelmente, iriam logo perce-
ber muitos casais que decidiram 
permanecer juntos por conta dos 
ƒNJQU��/GUOQ�CUUKO�� XKXGO�PWO�
intenso pé de guerra ou infelizes. 
Também encontrarão facilmente 
crianças que são criadas exclu-
sivamente pelas mães, empre-
gados, pais ou avós. Isso ocorre 
justamente porque o nascimento 
FGNCU�PȣQ�HQK�UWƒEKGPVG�RCTC�EQPU-
truir e manter aquela família típica 
de comercial de margarina. 

As melhores experiências de famí-
lia e relacionamentos são aquelas 
GO� SWG� QU� ƒNJQU� UȣQ� HTWVQU� FCU�
construções adequadas da rela-
ção. Nesses casos, as crianças 
tendem a consolidar e enriquecer 

o relacionamento. São os casos 
em que o casal se volta à criança 
e não a usa para resolver proble-
mas dos pais.

7OC� TGNCȧȣQ� SWG� XCK� OCN� FKƒEKN-
mente será um ambiente acolhe-
dor para uma criança. Em uma 
relação desajustada, a chegada 
de uma criança tende a agregar 
mais conflitos e injustiças. O apa-
recimento de um bebê pode ser 
mais uma fonte de crise, trazen-
do exigências novas  que podem 
sobrecarregar ainda mais uma 
relação que já não estava bem. 
Por isso, é importante pensar em 
todas as consequências. Há ex-
ceções, obviamente, porém, são 
muito pontuais.
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MENTIRA 12

O RELACIONAMENTO SERVE PARA 
REALIZAR TODOS OS SONHOS. 

A maioria das pessoas sonha em 
construir um relacionamento de 
sucesso. Outras, no entanto, veem 
na relação uma forma de reali-
zar exclusivamente seus sonhos. 
Para essas últimas, a vida a dois 
é vista apenas como um trampo-
lim para atingir metas e objetivos 
pessoais. 

Há casos, infelizmente, em que 
muitas pessoas veem nas rela-
ções uma forma de dar respostas 
à sociedade, à família e, até mes-
mo, às redes sociais. 

Por mais estranho que possa 
parecer, algumas sonham com 
EQPHQTVQ� ƒPCPEGKTQ� C� RCTVKT� FQ�
casamento, ao passo que outras 
FGUGLCO�ECUCT�CRGPCU�RCTC�VGT�ƒ-
lhos ou cumprir um suposto papel 
social.

Pessoas que tentam construir 
uma relação como meio para 
acessar e realizar sonhos deman-
dam uma preocupação especial. 

Elas deveriam refletir por que es-
tão transferindo para a convivên-
cia a dois algo tão pessoal. Muitas 
vezes, ela pode ter absorvido uma 
de tantas mentiras propagadas 
pela sociedade e está tentando re-
alizar sonhos alheios, acreditando 
que são seus.
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MENTIRA 13

CONFORME-SE COM 
O QUE VOCÊ TEM. 

É muito comum encontrarmos ca-
sais infelizes, porém, eles se orgu-
lham por terem se conformados 
com a situação. Essas pessoas 
não estão satisfeitas com a rela-
ção que têm. Porém, acreditaram 
na mentira segundo a qual toda 
relação funciona dessa forma. E, 
por isso, é normal se conformar. 
Quem acredita nisso entende que 
nada pode ser feito para melhorar 
a relação.

Existem muitos relacionamentos 
que podem crescer e ser mais 
saudáveis. As pessoas se trans-
formam a cada dia. Aprendem e 
TGUUKIPKƒECO� EQKUCU� C� VQFQ� OQ-
mento. Não faz o menor sentido 
acreditar que duas pessoas em 
um relacionamento com essas 
ECTCEVGTȭUVKECU�FGXCO�ƒECT�GUVȡVK-

cas. Mudar faz parte da vida. Isso 
transforma as relações difíceis em 
satisfatórias e mais felizes. 

Os que acreditam que nada pode 
ser feito para melhorar as relações 
geralmente estão equivocados. 
Expressar os sentimentos, emo-
ções e desejos funciona como 
dicas para o parceiro ou parceira 
refletir sobre a forma como o ca-
sal tem vivido, o que é fundamen-
tal. A partir daí, novos comporta-
mentos, ações e posturas podem 
surgir. Claro que isso representa 
movimentações, as quais podem 
demandar algumas mudanças e 
adaptações. No entanto, os resul-
tados são sempre muito melhores 
do que se conformar com o que 
não está bom.
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MENTIRA 14

NÃO FAÇA SEXO SE 
ESTIVER COM RAIVA.  

Lamentavelmente, muitas pesso-
as usam o sexo como moeda de 
troca. Outras utilizam a relação 
sexual como meio de barganha 
ou chantagem para resolver pro-
blemas ou fugir deles. São nes-
ses contextos que uma grande 
mentira foi instalada e difundida: 
“Se você estiver com raiva do seu 
companheiro ou companheira, 
não façam sexo”.

Muitas pessoas já tiveram experi-
ências sexuais sem o menor afe-
to e intimidade emocional com o 
parceiro ou parceira. É o chamado 
UGZQ� ƒUKQNȲIKEQ�� RTCVKECFQ� GO� TC-
zão de uma mera experiência ou 
necessidade física. 

Muitas pessoas, também, num 
dado momento da vida, desco-
briram o quão satisfatório é fazer 
sexo com uma pessoa pela qual 

se encontra envolvido emocio-
nante, apaixonado, amando e em 
paz. Nesses casos, o termo “fazer 
sexo” parece não contemplar a 
grandiosidade do momento. Cha-
mamos essas experiências de 
“fazer amor”. Fazer amor é algo 
que transcende a necessidade 
ƒUKQNȲIKEC�� Ȏ� HWPFCOGPVCNOGPVG�
emocional.

O curioso é que, ao surgir algum 
desentendimento entre o casal, 
muitas pessoas não se permitem 
à experiência de ao menos “fazer 
sexo” com seu parceiro ou parcei-
ra. É como se o sexo fosse uma 
forma de compensação, punição 
ou autossabotagem, em que to-
dos são atingidos.

Casais assim acreditam na men-
tira de que sexo e o amor devem 
caminhar sempre juntos. Para es-
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sas pessoas, a regra é que a irrita-
ção e o ressentimento devem ser 
eliminados antes da relação sexu-
al. Ou seja, transar só depois que 
ƒ\GTGO�CU� RC\GU�� Ȏ� RQT� KUUQ� SWG�
VCPVC� IGPVG� ƒPIG� SWG� GUVȡ� VWFQ�
resolvido para fazer exatamente 
aquilo que aparentemente mais 
interessa: o sexo.

Os casais que conhecem a varie-
dade de comportamentos sexu-
ais: amoroso, erótico, selvagem 
G� CVȩ� OGUOQ� Q� UGZQ� ƒUKQNȲIKEQ��
poderão ter menos conflitos e vi-
ver um relacionamento menos li-
mitado em suas possibilidades de 
expressão e prática sexual. 
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MENTIRA 15

OS CASAIS NÃO DEVEM EXPOR SEUS 
PROBLEMAS A TERCEIROS. 

Essa é uma regra mentirosa que 
impera em grande parte dos re-
lacionamentos atuais. O interes-
sante é que os mesmos casais 
que procuram esconder a qual-
quer custo os problemas que vi-
venciam fazem questão de exibir 
aos sete ventos uma perfeição 
CTVKƒEKCN� G� KPGZKUVGPVG� FC� TGNCȧȣQ��
Vivem constantemente escondi-
dos em máscaras sociais para 
vender uma imagem completa-
mente diferente da realidade em 
que vivem.

Para esses casais, expor os natu-
rais problemas e fragilidades re-
presenta o fracasso. Agindo dessa 
forma, eles fecham-se dentro das 
próprias percepções. Vivem, en-
tão, numa eterna repetição de um 
mantra de ilusões, a ponto de eles 

mesmos acreditarem nas próprias 
fantasias de superioridade e per-
feição. 

Deixar de compartilhar a reali-
dade da relação com terceiros 
é também deixar de oxigenar as 
ideias. Muitas vezes, é a partir de 
um olhar externo que enxergamos 
UCȭFCU�RCTC� FKƒEWNFCFGU� GO�PQU-
sa vida sentimental. O importante 
para isso é apenas saber eleger as 
RGUUQCU� QW� RTQƒUUKQPCKU� FG� EQP-
ƒCPȧC� RCTC� FKXKFKT� CU� SWGUVȴGU��
Tudo isso, sem abrir mão, eviden-
VGOGPVG��FQU�ƒNVTQU�PGEGUUȡTKQU�Ƞ�
preservação da autonomia e da 
privacidade do casal.
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MENTIRA 16

OS OPOSTOS SE ATRAEM  
E SE COMPLETAM. 

Se partirmos da ideia de que cada 
pessoa é diferente da outra, essa 
regra pode até parecer correta. 
No entanto, ela é mentirosa. Ela 
nos diz que os “opostos se atra-
em e se completam”.  Por isso, é 
fundamental consideramos que 
entre características opostas e di-
ferentes há um abismo imenso. É 
exatamente nesse ponto em que 
reside a questão.

Quando se atraem e se relacio-
nam, os opostos se envolvem pe-
los estilos de vida que o outro re-
presenta. Há, nessas relações, um 
KPUVKICPVG�FGUCƒQ�SWG�RTGEKUC�UGT�
saciado. Isso geralmente é con-
templado logo num curto período 
FG�VGORQ��Q�UWƒEKGPVG�RCTC�UCEKCT�
a curiosidade ou gerar enormes e 
insuportáveis conflitos. Ao convi-
ver na relação, as características 
das pessoas opostas entram em 

choque e colocam o casal frente a 
frente com as incompatibilidades 
fundamentais que os marcam. 
Por isso, esse tipo de relação qua-
se sempre não passa de um ato 
de aventura. 

Nesses casos, sem encontrar um 
elemento de equilíbrio que propi-
cie a combinação das diferenças, 
a relação raramente terá sucesso. 
Por isso, é importante lembrar 
SWG��PC�QRQUKȧȣQ��FKƒEKNOGPVG�UQ-
bra espaço para o respeito. 

Enxergar o respeito é essencial 
para a construção duradoura de 
uma relação. Ele ajuda a interme-
diar e equilibrar a variabilidade de 
FKHGTGPȧCU� RTGUGPVG� PQ� RGTƒN� FG�
cada pessoa. 
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MENTIRA 17

VOCÊ DEVE TRANSFORMAR SEU 
COMPANHEIRO NUMA PESSOA MELHOR. 

Muita gente se empenha em 
transformar o relacionamento em 
um ambulatório ou em uma ses-
são eterna de psicoterapia. Acredi-
tar na mentira de que é seu dever 
transformar seu companheiro ou 
companheira numa pessoa me-
lhor é se desviar completamente 
do seu papel na relação.

Devemos sim ajudar nosso par a 
melhorar, mas nunca tornar isso 
o propósito da relação. Quem faz 
isso assume mais o papel de pai/
mãe ou terapeuta de casal.

Em primeiro lugar, aqueles que 
desejam transformar seus com-
panheiros noutra pessoa estão 
muito mais imbuídos em esculpir 
uma nova personalidade, um novo 
padrão de comportamentos. Ou 

seja, desejam outra pessoa, não 
aquela com quem convivem. Com 
isso, demonstram que não acei-
tam seus parceiros como eles são 
ou projetam neles seus desejos e 
frustrações pessoais. 

Casais que vivem esse dilema se 
sujeitam a constantes atritos. É 
nítida a insatisfação em ambos. 
Isso causa uma série de prejuízos 
à relação e possui sérios desdo-
bramentos emocionais. Por isso, 
é importante saber que devemos 
conhecer bem as pessoas com as 
quais nos relacionamos. 

Durante e após esse processo de 
conhecimento, precisamos nos 
perguntar se aceitamos nosso 
companheiro ou companheira 
como ele/ela é. A base de um bom 
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relacionamento é a compatibilida-
de, o respeito e o sentimento de 
afeto. 

Quando a relação é caracterizada 
pela necessidade de uma mudan-
ça radical do outro, ainda que isso 
esteja camuflado na ideia de melho-
TC��FGXGOQU�ƒECT�CVGPVQU��
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MENTIRA 18

COMPETIÇÃO ENTRE O CASAL  
ESTIMULA O RELACIONAMENTO. 

Aqueles que acreditam nessa 
mentira desconhecem a ideia 
de companheirismo no relacio-
namento. A vida por si só já é 
UWƒEKGPVGOGPVG� EQORGVKVKXC��
Competimos por acesso a saúde, 
segurança, educação, uma posi-
ção no mercado de trabalho, por 
justiça social… estamos em dis-
puta a todo momento. O curioso 
é que sabemos que isso só nos 
traz insegurança e ansiedade. Ou 
seja, sofremos muito com tudo 
isso. Ficamos emocionalmente 
abalados, vulneráveis e em cons-
tante estado de alerta para não 
ƒECTOQU�RCTC�VTȡU��/GUOQ�CUUKO��
muitos não se dão por satisfeitos 
e imprimem esse modo de viver 
em seus relacionamentos. 

Alguns casais usam a competição 
EQOQ� WOC� LWUVKƒECVKXC� FG� GUVTC-
tégia para estimular o desenvol-

vimento e o crescimento pessoal 
G�RTQƒUUKQPCN�FQ�EQORCPJGKTQ�QW�
companheira. Ainda que tudo seja 
dito e feito com as melhores das 
intenções, o outro raramente rece-
be tais provocações como motiva-
ção ou estímulo. Frequentemente, 
essas ações são recebidas como 
demonstrações de falta de admi-
ração, gestos de superioridade 
e ausência de reconhecimento 
das qualidades pessoais do par-
ceiro(a). Quase sempre, o investi-
mento no estímulo à competição 
no relacionamento sai pela cula-
tra. A competição afeta a autoes-
VKOC�� KORCEVC� PC� CWVQEQPƒCPȧC��
provoca ruptura e afastamento 
entre o casal.

Manter uma disputa no relaciona-
mento destrói a essência do com-
panheirismo. Essa concorrência 
limita a paz, a harmonia e o supor-
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te afetivo que são a base de um 
relacionamento feliz. 

A atitude competitiva inibe a re-
ciprocidade, o esforço conjunto e 
as metas de um casal. Tudo isso 
contribui para o casal viver em 
constante desequilíbrio. 

1�FGUCƒQ�RCTC�CU�RGUUQCU�SWG�FG-
sejam melhorar nessa questão é 
expressar seus propósitos, senti-
mentos e emoções de forma mais 
adequada.
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MENTIRA 19

UM AMOR QUE JÁ MORREU,  
ÀS VEZES, PODE RENASCER. 

Acreditar nisso tem feito muitos 
casais esperar um resultado que 
provavelmente nunca será atingi-
do. Por mais que algumas pesso-
as sejam resistentes a essa ideia, 
é importante elas acreditarem que 
sim, um amor pode morrer. Comu-
mente, isso ocorre porque as pes-
soas não fazem a devida distinção 
entre paixão e amor. Uma paixão 
RQFG� CECDCT� G� TGUUWTIKT� KPƒPKVCU�
vezes num relacionamento. A pai-
xão é volátil. O amor, no entanto, 
possui apenas uma vida. 

Quando ele morre num relaciona-
mento, não pode ser ressuscitado. 
O amor não pode ser reanimado 
depois de morto. Ainda assim, 
muitas pessoas procuram con-
viver com esse fantasma como 
se ele fosse algo real. Tudo isso 

para manter uma relação. Para 
elas, se existir um pequeno com-
panheirismo ou qualquer vestígio 
de afetividade ou compreensão 
humana, é válida a tentativa de 
evitar a separação. O objetivo de 
reacender a chama do amor é tão 
compulsivo que raramente a pes-
soa se pergunta se está feliz ou 
se realmente vê possibilidade de 
sucesso naquele relacionamento.

Algumas relações se tornam re-
pulsivas nessa tentativa de res-
suscitar o falecido amor. Ainda 
assim, vão sobrevivendo, mesmo 
VGPFQ� SWG� GPHTGPVCT� CU� FKƒEWNFC-
des da convivência diária. 

Os medos infundados e neuróti-
cos se tornam crenças para tentar 
ir cada vez mais adiante. O receio 
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de não ter mais idade para iniciar 
uma nova relação, a preocupação 
com o bem-estar e felicidade dos 
ƒNJQU�� EJGICPFQ� CVȩ� OGUOQ� CQ�
receio da  divisão dos bens, são 
argumentos usados para acreditar 
que o amor renascerá novamen-
te na relação. No entanto, todos 
esses argumentos não passam 
de subterfúgios para camuflar o 
medo da solidão. 
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MENTIRA 20

SE SEU COMPANHEIRO OU 
COMPANHEIRA QUER TERMINAR, 
FAÇA TUDO PARA IMPEDIR. 

O comunicado do término de uma 
relação pode ter diversas origens 
QW�UKIPKƒECT�OWKVCU�EQKUCU��

• incompatibilidade do casal. 

• consequência de um 
problema não resolvido no 
passado da relação. 

• diferenças e questões que o 
casal não conseguiu superar 
ou resolver sozinho. 

• acúmulos de frustrações e 
emoções não compartilha-
das. 

• vislumbre de alternativas 
de melhores resultados e 
sucesso fora da relação (a 
temida traição). 

Seja qual for o motivo que tenha 
levado um dos pares a propor o 
ƒO� FC� TGNCȧȣQ�� ȩ� UGORTG� XȡNKFQ�
conversar. Muitas vezes, um bom 
diálogo mostra que a proposta de 
término pode ser - na verdade - um 
último pedido de socorro para re-
solver algum problema existente 
na relação. 

Noutros casos, a expressão ade-
quada dos reais motivos que te-
nham levado a essa decisão pode 
HC\GT�Q�ECUCN�GPVGPFGT�SWG�ƒPCNK\CT�



25 MENTIRAS SOBRE OS RELACIONAMENTOS

o relacionamento pode ser o me-
lhor a ser feito naquele momento. 
Mesmo que ambos saiam mago-
ados desse processo, aprenderão 
a não acumular tantos problemas. 
Assim, vão buscar tratar os pro-
blemas da relação de forma mais 
rápida em oportunidades futuras. 
O importante é compreender que 
forçar a barra para destituir a ideia 
de término nunca trará bons resul-
tados. 

Tentar - a qualquer custo - impedir 
que o outro vá embora pode até 
HC\GT� EQO�SWG� GNG� ƒSWG� WO�RQW-
co mais na relação. Porém, isso 
nunca deve ser visto como uma 
XKVȲTKC�� #ƒPCN�� SWCPFQ� HQTȧCFQ��
ninguém consegue fazer nada por 
muito tempo. 

Daí você pode viver a ilusão de 
estar numa relação plena e sentin-
do orgulho por ter salvado aquele 
casamento, quando, na verdade, 
pode estar se enganando ou pro-

crastinando uma decisão já toma-
da.

#KPFC�JQLG��Q�ƒO�FG�WOC�TGNCȧȣQ�
é visto como uma vergonha públi-
ca. Seja na sociedade, para família 
ou amigos, a separação ainda soa 
como sinônimo de fracasso.

Por isso, tantas pessoas insistem 
em impedir que companheiro ou 
companheira vá embora. Se um 
FQU�FQKU�SWGT�RȳT�WO�RQPVQ�ƒPCN�
no relacionamento e mesmo as-
sim continua por piedade, medo, 
pena ou culpa; todos precisam se 
perguntar: que tipo de relação é 
essa? 
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MENTIRA 21

QUEM GOSTA DE VERDADE ADIVINHA OS 
PENSAMENTOS DO OUTRO. 

Essa é uma grande mentira. Mes-
mo assim, todos desejam que ela 
seja uma verdade. Mais grave que 
querer torná-la uma verdade é 
usar essa ilusão como balizadora 
para os sentimentos na relação.

Muito provavelmente, a associa-
ção entre adivinhar o pensamento 
do companheiro ou da compa-
nheira e relacioná-los ao gostar 
veio de algo que conhecemos 
bem: a intimidade. Só somos ín-
timos de uma pessoa quando a 
conhecemos muito bem. Essa 
proximidade é tamanha que con-
seguimos prever aquilo em que 
ela está pensando, seus desejos e 
preferências. 

1� OGNJQT� VGTOQ� RCTC� ENCUUKƒECT�
essa situação é de fato a previsão. 

#ƒPCN��OGUOQ�UGPFQ�OWKVQ�ȭPVKOQ�
de alguém, o máximo que conse-
guimos é prever seus comporta-
mentos, jamais ter certeza sobre 
eles. Pois, mesmo com uma mar-
gem de segurança muito grande, 
podemos estar errados. No entan-
to, nesses casos, na maioria das 
vezes, acertamos. Isso faz com 
que algumas pessoas mensurem 
C�TGNCȧȣQ�RQT�GUUC�CƒPKFCFG��#NIW-
mas delas levam esse nível de exi-
gência para seus relacionamentos 
amorosos, mesmo quando am-
bos ainda não se conhecem tão 
profundamente. Que loucura, não? 

Pois é! Muitos casais exigem exa-
tamente essa resposta e postura 
dos seus companheiros. O que 
eles esquecem é que a intimidade 
G�C�CƒPKFCFG�UȣQ�EQPUVTWȧȴGU�QD-
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tidas a partir das experiências vivi-
das. Isso não seria diferente num 
relacionamento. 

É importante que as pessoas que 
exigem, em seus relacionamen-
tos, essa mentira de adivinhação 
parem e reflitam. Realmente é 
impossível seu companheiro ou 
companheira ler seu pensamento? 

Por isso, antes de cobrar dele ou 
dela tamanho absurdo, desenvol-
va em si a habilidade de expres-
sar o que você sente, mostrando 
sempre os contextos e situações, 
para que - com a convivência -, um 
dia, vocês possam fazer previsões 
mais coerentes com a experiência 
do casal.
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MENTIRA 22

UM CASAL INFELIZ É MELHOR DO QUE UM 
RELACIONAMENTO DESFEITO. 

 
Sim, essa é uma mentira absurda. 
Ainda assim, levada muito a sério. 
Há tantos casais que levam essa 
falácia ao pé da letra que é como 
se essa regra fosse a coisa mais 
digna do mundo. Muitas pessoas 
acreditam piamente na ideia de 
que aquilo que foi unido jamais 
deve ser separado. Ao lado delas, 
estão outras que vivem a ilusão 
de que casamento deve ser para 
sempre. Pessoas que vivem nes-
sas prisões deveriam conhecer o 
que é a felicidade e o bem-estar 
EQOQ�TGITC�RCTC�C�FGƒPKT�WOC�TG-
lação.

Os relacionamentos impacta-
dos pela mentira que diz que um 
relacionamento nunca deve ser 
desfeito estão aprisionados por 
uma série de regras sociais. Essas 
diretrizes pregam que o relaciona-
mento deve ser mantido pelo bem 

das crianças, pelas convenções 
religiosas, pelas infundadas ver-
gonhas perante a sociedade ou 
pela infame necessidade de dar 
respostas às redes sociais que o 
casal alimenta na internet. Tudo 
isso impacta negativamente nos 
reais propósitos de manutenção e 
continuidade de uma relação. 

Quando um relacionamento é 
OCPVKFQ�GO�HWPȧȣQ�FQU�ƒNJQU��RQT�
exemplo, as crianças se tornam 
desamparadas. Isso ocorre por-
que as necessidades emocionais 
das crianças são esquecidas e, 
em nome da “família unida”, os 
pais acabam apresentando um 
péssimo modelo de família para 
QU�ƒNJQU��'UUGU�UȣQ�RCKU� KPHGNK\GU�
formando uma família infeliz. 

Há, também, aqueles que man-
têm o pseudoamor ou casamen-
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to apenas para dar resposta aos 
seguidores das redes sociais. Não 
por acaso, muitos casais, quando 
chegam ao entendimento de que 
a relação não faz mais sentido, ao 
invés de se preocuparem com sua 
felicidade, trazem como primeiro 
questionamento a dúvida sobre 
o que vão dizer aos (desconheci-
dos) seguidores das redes sociais.

Por isso, é importante considerar 
que uma separação bem resolvi-
FC�PȣQ�PGEGUUCTKCOGPVG�UKIPKƒEC�
motivo de sofrimento. Muitas ve-
zes, pode ser a chance de cons-
truir uma relação de forma mais 
adequada.
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MENTIRA 23

O SUCESSO DE UM JUSTIFICA A 
RENÚNCIA DO OUTRO. 

Num relacionamento, ambos são 
capazes e têm iguais responsabili-
dades. Compete aos membros da 
relação cuidar de si e do parceiro, 
viver a vida social (conjunta e in-
dividualmente), manter as ami-
zades, cuidar da casa… Além de 
preservar as respectivas carreiras 
RTQƒUUKQPCKU�

O tradicional modelo em que um é 
o responsável pelos trabalhos do-
mésticos enquanto o outro cuida 
FQ� UWUVGPVQ� ƒPCPEGKTQ� FC� HCOȭNKC�
costuma ser um grande preceden-
te para frustrações e problemas 
para o relacionamento, ainda que 
isso venha com o argumento de 
divisão das tarefas.

Embora o início dessa ultrapassa-
da divisão possa até ser suportá-

vel, em médio e longo prazo, pode 
representar um grande obstáculo 
e desapontamento para a relação. 
Em casos com separações de 
tarefas tão opostas, o casal, em 
geral, começa a se sentir sobre-
carregado, injustiçado ou muito 
prejudicado por ter renunciado a 
alguns momentos de sua vida. O 
UWEGUUQ�RGUUQCN�G�RTQƒUUKQPCN�ȩ�Q�
primeiro campo a ser impactado. 
São pais que, num dado momen-
to, lamentam não ter acompanha-
FQ� Q� ETGUEKOGPVQ� FQU� ƒNJQU� QW�
não se perdoam por não terem 
desenvolvido seu potencial pro-
ƒUUKQPCN�� VWFQ� GO� PQOG� FG� WOC�
suposta divisão de tarefas.

Casais que vivem ou estão pro-
RGPUQU� C� XKXGT� VCKU� FKƒEWNFCFGU�
precisam aprender a construir 
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relações sólidas e duradouras. A 
ausência desse aprendizado pode 
representar um possível término 
repleto de mágoas no futuro. 

Casos assim podem se refletir no 
cenário em que uma das partes 
ETGUEGW� RTQƒUUKQPCNOGPVG� G� EQP-
segue se virar sozinha, enquanto 
a outra parte pode se sentir mais 
fragilizada. 

Por isso, vemos tantos casos de 
pessoas que se sentem vulnerá-
veis em determinados estágios do 
relacionamento e se tornam pro-
pensas a determinadas situações 
de dependência ou humilhação, 
pois veem que o tempo passou, 
e as oportunidades não voltam 
mais.
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MENTIRA 24

NO RELACIONAMENTO, OS DOIS DEVEM 
CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE DE 
FORMA IGUALITÁRIA. 

 Quando for possível e os dois es-
tiverem de acordo, nenhum pro-
blema. Acontece que a vida não 
é igual para todos. No mundo do 
VTCDCNJQ��QU�TGEWTUQU�ƒPCPEGKTQU�G�
as oportunidades não são iguais. 
A própria história da humanidade 
demonstra isso. Não faz o menor 
sentido querer transformar um 
relacionamento numa sociedade 
em que cada membro investe os 
TGEWTUQU�ƒPCPEGKTQU�KIWCNOGPVG��

Casais que acreditam nessa men-
VKTC� FG� RCTVKEKRCȧȣQ� ƒPCPEGKTC�
meio a meio na relação iniciam 
suas  relações checando o salário, 
o potencial econômico e as condi-
ȧȴGU�ƒPCPEGKTCU�FC�QWVTC�RGUUQC��
De forma prática, querem alguém 
FC� OGUOC� RTQƒUUȣQ�� PC� OGUOC�

área… uma cópia de si.

O ponto de vista de casais que en-
xergam e constroem uma relação 
dessa forma é curioso. Para eles, 
o dinheiro é sempre colocado em 
primeiro plano. As característi-
cas pessoais do companheiro ou 
companheira são elementos se-
cundários ou pouco valorizados. 

Tais pessoas agem como se não 
quisessem assumir eventuais 
responsabilidades em desajustes 
futuros. Estão sempre pensando 
à frente, e o cenário que veem é 
sempre pessimista.

Casais que buscam a igualdade 
PC� RCTVKEKRCȧȣQ� ƒPCPEGKTC� RCU-
sam a viver como sócios e não 
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como casal. Muito por isso, estão 
sempre em busca de cópias de si 
mesmos para viver uma pseudor-
relação, geralmente condenada ao 
fracasso pela falta de sensibilida-
de para enxergar além das cifras.
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MENTIRA 25

CONSTRUIR UM RELACIONAMENTO  
É A COISA MAIS FÁCIL DO MUNDO. 

Mentira. Construir um relaciona-
mento de sucesso é algo bem 
delicado. 

A primeira explicação para des-
construir essa mentira de relacio-
namento fácil é simples. Quase 
sempre, deixamos de considerar 
que a tentativa de efetivar uma 
relação parte da premissa de 
que são duas pessoas diferentes 
tentando estabelecer um código 
de convivência. Uma convivência 
que destoa e, ao mesmo tempo, 
reúne muito das tantas outras 
relações que temos: familiares, 
RTQƒUUKQPCKU� G� UQEKCKU�� 'O� WOC�
relação amorosa, temos o cons-
VCPVG�FGUCƒQ�FG�GSWKNKDTCT�JȡDKVQU��
características, semelhanças, di-
ferenças, desejo sexual, respeito, 
projetos e interesses. Obviamente, 

a lista é muito maior. Com tantas 
necessidades, é impossível uma 
convivência como essa ser fácil. 

A segunda explicação para dis-
cordar dessa mentira de rela-
cionamento fácil vem de uma 
constatação. Já que são pessoas 
diferentes tentando estabelecer 
um modo de convivência que reú-
na e equilibre suas características, 
juntando-se ao fato de não dis-
pormos de modelos seguros para 
essa construção, seguimos basi-
camente com duas alternativas: 

1. Acreditamos numa série de 
regras apresentadas como ver-
dades, mas que não passam de 
possíveis experiências (descon-
textualizadas) vividas por pessoas 
muito diferentes de nós. E, mesmo 
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sendo mentiras, que são quase 
as únicas pistas que temos, elas 
nunca refletem a realidade dos 
relacionamentos. Mesmo assim, 
elas nos seduzem por descrever 
ou prometer resultados muito de-
sejados pelos casais.

2. Não dispomos de um modelo 
seguro para nortear a constru-
ção da nossa relação. A ausência 
desse referencial seguro faz com 
que acreditemos em qualquer coi-
sa que nos é dita. No desespero, 
ainda que imbuídos das melhores 
intenções, vamos acolhendo e in-
ternalizando exemplos de outras 
pessoas. Essa prática nos torna 
muito mais conhecedores de ter-
ceiros e de uma série de mode-
los alheios a nós. Muito pouco 
de nós mesmos e ou do nosso 
companheiro ou companheira é 
contemplado nessas regras que 
desejamos implantar na nossa 
vida amorosa.

Por tudo isso, construir uma rela-

ção não é uma tarefa fácil. Desse 
modo, muitas pessoas estão er-
rando,  frustrando-se, tendo expe-
riências ruins ou sendo infelizes 
nos relacionamentos. É justamen-
te por isso que devemos nos co-
nhecer melhor e também conhe-
cer bem nossos parceiros.

Num mundo de tantas mentiras 
e ideias erradas sobre relacio-
namentos, devemos construir e 
sentir segurança em nossas ver-
dades. 
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