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Introdução 

Se você se envolve repetidas vezes em relacionamentos 
ruins, nos quais você se magoa ou causa mágoas; se você 
conhece alguém e tudo está indo bem, mas, por algum 
motivo, dá tudo errado; provavelmente, desanimado, você já 
se perguntou: 

O que há de errado comigo? Por que parece que tenho 
um imã pelo que há de pior? Por que tenho a sensação de as 
pessoas com as quais me relaciono vão me decepcionar? Por 
que todo mundo acaba se afastando de mim?  

A verdade é que temos em nós mais respostas do que 
imaginamos. 

Bem, todos nós temos a necessidade de socializar e de 
nos relacionar, e a forma como fazemos isso é um 
aprendizado. 

Quando eu era criança, no México, minha mãe me 
surpreendeu com o seu novo passatempo: bordar toalhas de 
mesa, botas e toalhas de Natal. Ela fazia muitas coisas lindas 
e maravilhosas quando chegava a época do Natal. A nossa 
casa tinha um charme, pequenos detalhes presentes em 
cada canto. Minha querida mãe continuou produzindo mais e 
mais, pois vários amigos a convenceram a vender algumas 
de suas obras. O tempo passou, eu me casei e quis fazer a 
minha própria toalha de mesa de Natal. E foi neste momento 
que me dei conta de algo: minha mãe usava MOLDES, sem 
eles, ela não faria o que fez.  

Moldes… uau! Não imaginava isso, eu apenas via o 
resultado. Os objetos que eu achava lindos, exigiam moldes 
lindos para ficar daquele jeito. Sem isso, o resultado era ruim, 
não haveria os detalhes que despertavam a admiração. Eles 
não serviam ao propósito. Quantas coisas em nossas vidas 



 

 

têm como origem um molde, que pode ser feito com 
dedicação ou com descuido. Todo aprendizado tem uma 
base, um alicerce, um molde, que será determinante para a 
qualidade do resultado final.  

 
Qual a origem das relações tóxicas? 

Quando iniciamos uma relação, seja de amizade ou 
romântica, a intenção de ambas as partes é desfrutar a 
convivência juntos, compartilhar momentos, objetivos, 
fortalecer o laço afetivo e somar esforços que permitam o 
crescimento e a melhora dos dois. Porém, às vezes, não 
acontece do jeito que desejamos, pois o que acontece agora 
na vida adulta tem muito a ver com o que aconteceu na 
infância. Muito do que somos, a forma de se perceber, 
interagir e ser, é aprendida. As alegrias ou feridas da infância 
vão modelando o que virá depois.  

Para entender como socializamos ou estabelecemos laços 
significativos em nossas vidas, vale a pena revisar o que 
dizem os pesquisadores da psicologia, especialmente a 
teoria que trata sobre a origem dos modelos de relação 
interpessoal.  

A Teoria do Apego, de John Bowlby, nos oferece uma 
explicação de como nossa maneira de nos relacionarmos é o 
resultado de uma experiência anterior, sobre os primeiros 
vínculos que estabelecemos após o nosso nascimento e a 
partir de nossas experiências. Nossa primeira relação na vida 
é simbiótica, é uma relação de dependência do outro, e vai 
tomando forma de maneiras diferentes, dependendo do 
desenvolvimento psicológico que vai se criando. Essa relação 
se chama Apego. 



 

 

O apego é um vínculo afetivo intenso, duradouro, de 
caráter singular, que se desenvolve e se consolida entre os 
indivíduos, por meio de suas interações recíprocas, e que tem 
como objetivo imediato a busca e manutenção da 
proximidade em momentos de ameaça, pois nos proporciona 
segurança, consolo e proteção. 

O apego é necessário no processo de amadurecimento 
psicológico. Por meio dele é possível alcançar um estado de 
segurança do indivíduo ou perceber a saudável inclinação 
para socializar e estabelecer laços afetivos. Porém, isso se 
manifestará em diferentes etapas, dependendo da fase de 
desenvolvimento do indivíduo. 

A dinâmica que se estabelece entre o filho e os seus pais, 
seus cuidadores, irá repercutir de maneira determinante na 
forma como irá se relacionar com os demais em sua vida 
adulta. É como fazer um molde, em que precisará ajustar seus 
futuros vínculos afetivos.  

O nível de segurança que a criança sente antes de 
alcançar o seu primeiro ano de vida depende, em grande 
medida, do que acontece ao seu redor, das circunstâncias 
que prevaleceram durante o seu crescimento, ou seja, na 
disposição que os pais demonstraram em seu cuidado e 
proteção, em sua perseverança ao responder às 
necessidades da criança, tanto no aspecto físico como no 
aspecto afetivo. A perseverança na maneira como você 
interage com o seu filho contribui na formação de uma 
estrutura interna, em um molde… 

 
 
 
 



 

 

Como perceber o apego de uma criança? 

Este importante vínculo é evidenciado em três 
comportamentos: 

1. Buscando. A criança chamará a atenção do seu “objeto 
de amor” chorando, gritando ou se agarrando a ele (não 
aceitando outros braços). O principal objetivo é manter sua 
proximidade e o motivo de o fazer é por sua segurança e 
sobrevivência. 

2. Explorando. Sempre que o seu “objeto de amor” estiver 
presente em seu radar visual, a criança observará e sondará 
o ambiente que a rodeia. Seu progresso na sensação de 
liberdade e autonomia será possível se a presença de seu 
cuidador estiver ali ao seu alcance. Essa será a sua base 
segura, a quem recorrerá quando necessitar de apoio. 

3. Pedindo ajuda. No momento em que se sentir 
ameaçada ou em perigo a criança imediatamente buscará a 
pessoa que represente sua fonte de segurança. 

De acordo com Bowlby, o apego é um vínculo que segue 
um processo de desenvolvimento gradual que inclui quatro 
estágios: 

1ª Fase inicial de pré-apego: a criança ainda não 
demonstra preferência por ninguém, age de maneira 
indiscriminada. Portanto, o afastamento da pessoa que 
costuma cuidar dela não lhe trará desconforto, desde que 
haja alguém que lhe ofereça proximidade. 

2ª Fase de formação do apego (02-06 meses): a criança 
começa a mostrar preferências, respondendo a pessoas que 
estão próximas de maneira diferenciada.  



 

 

3ª Fase do apego completo físico (por volta dos 07 
meses): a criança explora o ambiente de maneira mais 
dinâmica, com iniciativa de buscar pessoas específicas.  

4ª Fase das relações recíprocas (por volta dos 03 anos): 
o apego alcançado não requer mais proximidade física 
necessariamente, embora siga sendo uma base segura. A 
criança sabe que é amada e cuidada, independente do seu 
“objeto de amor” se encontrar em seu radar visual.  

Por outro lado, estudiosos desta mesma teoria fizeram 
interessantes contribuições, as quais tentarei resumir abaixo: 

Mary Ainsworth enriqueceu os estudos da teoria do apego 
ao investigar as consequências na qualidade do vínculo em 
decorrência do comportamento dos pais ou cuidadores, 
gerando mudanças na personalidade e no desenvolvimento 
social do indivíduo. E assim, diferencia o Apego Seguro do 
Apego Inseguro, distinguindo três tipos de Apegos Inseguros. 
Mais tarde, Mary Main e Judith Solomon identificaram outro 
tipo de apego como resultado de uma inconstante atenção à 
criança. Após muitas investigações, análises e profundo 
estudo, finalmente podemos expor a seguinte definição dos 
tipos de apego que existem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apego seguro. 

• Apego inseguro: 
o Evasivo 
o Ambivalente 
o Desorganizado 

 



 

 

Apego Seguro: É o vínculo que surge depois de haver 
superado a fase da angústia pela separação (fase 
completamente esperada no desenvolvimento psicológico da 
criança, quando se atinge o que se chama de constância do 
objeto) e se conecta com sua mãe, seu pai ou a figura de 
cuidado (pessoa que cuida). A criança pode explorar 
“livremente” ao seu redor sem perder a segurança, pois sabe 
que é cuidada, mesmo se a pessoa de referência não estiver 
em seu campo de visão. 

Apego Inseguro Evasivo: A criança se mostra tranquila 
quando a pessoa de referência de seu apego está ou não está 
presente, há uma aparente indiferença, a qual se dá como 
consequência da separação brusca de seus pais com seu 
filho ou pela falta de expressão emocional dos cuidadores, 
como a aversão ao contato físico. A criança pode demonstrar 
uma atitude apática ou triste. 

Apego Inseguro Ambivalente: O comportamento da mãe 
(ou da figura de cuidado) é imprevisível na sua 
disponibilidade, geralmente mostrando-se insensível às 
necessidades da criança, embora, ocasionalmente, atenda e 
responda a ela. Com isso, a criança mostra uma conduta 
morna, sem muita emoção no reencontro com sua mãe, ou 
seja, fica irritada e quer puni-la por sua ausência. Durante o 
tempo em que a mãe esteve ausente o estresse da criança se 
manifesta abertamente, não se permitindo ter prazer. Sua 
ansiedade se mantém e não diminui mesmo quando ela volta 
a estar presente. 

Apego Inseguro Desorganizado: Crianças que 
apresentam esse tipo de apego se mostram confusas, 
assustadas, procuram e rejeitam o cuidador. Sua angústia 
não diminui mesmo quando chega o momento do encontro. É 
o reflexo do ambiente caótico que a criança cresceu, que não 



 

 

a permite saber o que esperar, pois percebe a figura 
“protetora” hostil e, ao mesmo tempo, assustada, assim como 
sua confusão, insatisfação e desconforto fazem desta 
experiência algo muito intenso e difícil de ser esquecido.  

Alguns pontos chave da Teoria do Apego segundo as 
palavras de Bowlby (1973, p.235):    

• “Quando uma pessoa está segura de que sua figura de 
apego estará disponível para ela quando quiser, estará muito 
menos disposta a experimentar um medo intenso ou crônico 
do que uma pessoa que, por qualquer razão, não tenha a 
mesma segurança”. 

• “Essa segurança sobre a disponibilidade das figuras de 
apego, ou a falta delas, vai se construindo progressivamente 
ao longo do desenvolvimento (infância e juventude). As 
expectativas que se desenvolvem durante este período 
tendem a manter-se relativamente estáveis ao longo do ciclo 
da vida”.  

• “As diferentes expectativas sobre a disponibilidade e 
sensibilidade das figuras de apego são um reflexo bastante 
preciso da experiência da pessoa”. 

As primeiras experiências da vida interpessoal detalham 
os moldes que vão determinar como iremos nos relacionar 
com os outros, a partir do autoconceito que conquistamos. 
Todos nós somos marcados pela ausência ou pelo tipo de 
presença dos nossos pais e demais figuras de autoridade. O 
resultado: autoestima e expectativas. Esperamos da vida de 
acordo com o amor que temos por nós mesmos e pelo amor 
que nos foi transmitido através dos cuidados, atenção e 
proteção que nos deram quando éramos muito pequenos. Se 
tivermos o apego seguro, teremos a base para enfrentar os 
desafios nas outras fases do desenvolvimento. Se, ao invés 



 

 

disso, desenvolvermos o apego inseguro, em cada fase que 
virá haverá uma porção de problemas a se resolver. 

Assim, se uma criança foi amada e protegida com cuidado 
pelos seus pais ou responsáveis, ela internalizará esta 
experiência e, quando crescer, será um adulto sociável e 
construirá relações de aceitação e amor.  Por outro lado, se 
uma criança esteve em condições em que percebeu não ser 
querida ou cuidada pelas figuras parentais, internalizará a 
percepção de que ninguém a amará. Por isso, se você tem 
filhos, abrace-os, seja constante em seus cuidados, tire um 
tempo para brincar com eles, proporcione segurança em sua 
exploração e descoberta pelo mundo, proteja-os com ternura 
e firmeza. Você não apenas ajudará a formar uma pessoa 
saudável e amada, mas também transcenderá e ajudará o 
mundo a ter pessoas melhores. 

 
É preciso se relacionar  

Certamente, como indivíduos, somos diferentes não 
apenas pelas características e traços físicos que nos fazem 
únicos, mas também por nossa forma de sentir, pensar e 
perceber o mundo que nos rodeia. E, de um modo incrível, 
simultaneamente somos iguais, todos queremos sentir que 
somos valiosos, úteis, reconhecidos, importantes, e sentir que 
somos parte de um grupo, aceitos e amados.      

Justamente o que nos faz iguais é esse desejo de nos 
sentirmos amados. E isso nos levará a buscarmos interesse 
pelas demais pessoas, a superar as diferenças e a buscar 
melhores alternativas para melhorar o afeto que está sendo 
conquistado e construído. É muito importante nos 
relacionarmos, pois, por meio desses laços, somos mais 
fortes e podemos desfrutar a vida, enfrentando os desafios 



 

 

com mais chance de superá-los. E, por meio das outras 
pessoas, é que poderemos nos conhecer mais, bem como 
nos afirmarmos mais também. 

Para começar uma relação precisamos satisfazer algo que 
queremos, afinal, os desejos são o eco das nossas 
necessidades. Há quem se contente com apenas um pouco 
de atenção, ou que aceite qualquer companhia para não se 
sentir sozinho. Por outro lado, há quem não se contente com 
o “mínimo necessário” e quer tempo, espaço, devoção, 
entrega total, uma completa absorção de tudo. Ambas as 
posturas parecem ter um bom início em um relacionamento. 
Mas, com o tempo, terão grandes chances de se tornarem 
tóxicas, sendo apenas uma questão de tempo e de ceder aos 
impulsos humanos. 

 
Quais são as consequências? 

Não dar valor à toxicidade de uma convivência pode ter 
várias consequências. Por um lado, a sensação de 
insegurança domina o ambiente e todos os envolvidos, 
mesmo quem está próximo; as emoções se alteram, oscilando 
entre atitudes defensivas ou ofensivas. A frequência com que 
isso acontece torna o clima emocional bastante hostil, 
influenciando na aparição de sentimentos de culpa e a 
certeza de que há algo errado com a pessoa por merecer 
aquela situação todos os dias. A seguir, estão algumas das 
consequências:    

 
 
 
 



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por outro lado, ignorar a relação pode ser um mecanismo 
de defesa, potencializando a sua gravidade, colocando em 
risco a integridade de todos os envolvidos. 

E, como exemplo, temos as estatísticas de algo comum 
dentro das relações tóxicas, que é a violência.    

De acordo com informações colhidas entre a população 
da América Latina, aproximadamente 76% dos jovens entre 
15 a 24 anos sofreram episódios de violência ao menos uma 
vez no namoro. Sobre os motivos que geram raiva em relação 
à companheira, 41% dos homens respondeu que se 
incomodam com o ciúme; 25,7% se incomodam porque sua 
companheira tem muitos amigos e 23,1% ficam com raiva de 
tudo sem motivo aparente. Em contrapartida, 46% das 

Baixa autoestima 
Insegurança 

Sentimento de culpa 
Desejo de não continuar 

Apatia 
Atitude ofensiva/defensiva 

Medo 
Depressão 
Ansiedade 

Aquisição de algum vício 
Somatização (transtornos emocionais que se 

refletem em sintomas físicos). 



 

 

mulheres disseram que se incomodam porque sentem 
ciúmes, 42,5% se incomodam porque o parceiro concorda 
com a reclamação, mas não faz nada a respeito e 35% 
acreditam já terem sido traídas.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 
27% e 40% das mulheres entre 15 e 49 anos já sofreram 
violência por parte de seu companheiro. Somando-se a essas 
informações, temos dados de que 14, dos 25 países com 
maior taxa de feminicídio no mundo, estão na América Latina 
e no Caribe. 

O problema da saúde gerado pela violência no casal, 
mesmo após o namoro, evidencia a importância de relações 
afetivas construtivas e respeitosas.  

 
Sinais de alerta 

Todo relacionamento que está doente apresenta uma 
série de manifestações que podem evidenciar a sua 
toxicidade. Pela convivência frequente, alguns sinais correm 
o risco de se tornarem comuns ou justificáveis, rejeitando a 
ideia de que haja um problema grave na relação.  

Alguns dos principais sinais listados abaixo irão ajudar 
você a perceber se está em um relacionamento tóxico: 
1. Chantagem emocional frequente. 
2. Ciúme extremo. 
3. Investigar as redes sociais e o celular. 
4. Planejamento da rotina e vida pessoal, sem pedir opinião. 
5. Desprezo das virtudes. Atitude depreciativa.  
6. Dar a entender, por vezes com certeza, de que sem ele ou 
ela você não seria nada. 



 

 

7. Repreender ou questionar quando estiver junto de amigos 
ou da família. 
8.  Desqualificação ou menosprezo das suas opiniões sobre 
um assunto. 
9. Ficar relembrando sempre os erros que você cometeu no 
passado. 
10. Controle dos seus gastos. 
11. Minimizar e ignorar os problemas que o casal enfrenta. 
12. Desgosto por estar com os amigos pessoais. 
13. Críticas constantes aos amigos pessoais. 
14. Críticas a todos que lhe admiram.  
15. Exigência de retribuição imediata por favores que faz. 
16. Quando há uma discussão, podem passar dias inteiros 
sem dirigir uma palavra. 
17. Culpar o parceiro ou parceira pelos problemas que tem 
em sua vida profissional.  
18. Influenciar a maneira como se veste. 
19. Comparação com parceiros anteriores e recriminação de 
comportamento. 
20. Se incomoda quando você conta os problemas para 
amigos ou familiares (especialmente se forem relacionados à 
outra pessoa) 
21. Devido ao ponto anterior, você não divide mais os seus 
problemas com ninguém. 
22. Por medo da reação da pessoa, alguns temas de conflito 
são silenciados. 
23. Decidir pelos dois, sem aviso. 



 

 

24. Você aceita sexo, mesmo sem desejo, apenas para 
satisfazer ou evitar que a outra pessoa fique com raiva. 
25. Diminui ou ignora interesses ou ambições que você tenha.  
26. Exigências e maus tratos frequentes. 
27. Destruição de objetos pessoais. 
28. Beliscões, puxões, empurrões e tapas. 
29. Mentiras. 
30. Ameaça se machucar se você for embora. 

 
Quem é tóxico? 

Em geral, é considerada uma pessoa tóxica aquela que 
agride, grita, insulta, controla, critica etc. Por outro lado, quem 
recebe todo esse tratamento e escolhe ficar, também tem 
certo grau de toxidade, que acaba por dirigir a si mesmo. 
Escolher permanecer em um ambiente hostil, apenas por 
satisfazer o seu desejo de companhia, é uma conduta 
autodestrutiva. Infelizmente, a baixa autoestima pode ter uma 
influência significativa neste sentido. 

A pessoa com autoestima manipulada sofre de apego 
emocional tóxico, não se sente completa nem capaz de 
alcançar seus objetivos. 

Acreditam que o outro é mais importante, desqualificam-
se a si próprias e consideram que só as coisas da outra 
pessoa é que têm valor. Como resultado, acabam 
desprezando sua própria vida. 

Portanto, é extremamente necessário que os envolvidos 
em uma relação se esforcem para cuidar melhor de suas 
emoções e reflitam sobre a origem do seu “estilo” de 
relacionamento, para que possam evoluir neste sentido.       



 

 

O papel de cada um 

É comum, nas relações pessoais, desempenharmos 
diferentes papéis, algo como um personagem. Esses papéis 
podem surgir com várias pessoas com quem temos contato 
frequente ou com alguém em particular. Isso se deve às 
associações que fazemos em nosso subconsciente, onde se 
desperta a nossa criança ferida ou alguma imagem de ideal 
frustrada. Os principais papéis que se manifestam na esfera 
interpessoal têm como aspecto comum entre si aqueles que, 
na primeira infância, desenvolveram apego inseguro, para o 
qual seu principal e mais íntimo motivador é o medo do 
abandono e a certeza de que vai falhar. 
 
 
 
 
 
 

Vítima: Geralmente é quem recebe os ataques. Podem ser 
físicos, por meio de socos, empurrões, agressões físicas ou 
abuso sexual. No campo psicológico, podem ser ataques por 
meio de críticas, zombaria, menosprezo público e privado, 
ameaças, desqualificações, indiferença. Podem ser ataques 
no campo econômico, gerando uma dependência de 
recursos. Qualquer que seja a agressão que a pessoa 
recebe, o resultado é a submissão, e o efeito colateral, a 
codependência.  

Porém, em um relacionamento tóxico, pode se viver o 
papel de vítima para chamar a atenção de quem se sente 
responsável. Desta forma, a pessoa que sofre consegue uma 

Vítima 
Ofensor 

Cúmplice 
Salvador 

Autotóxico 



 

 

posição na vida do outro, agarrando-se a ele por meio da 
chantagem ou certa manipulação psicológica, fazendo uso 
de seu sentimento de culpa. 

Ofensor: É quem se encarrega de exercer violência de 
qualquer espécie sobre a outra pessoa. O objetivo principal 
de quem exerce essa função é manter a pessoa que “quer” 
ao seu lado. Na história do agressor costumam ocorrer 
experiências precoces de dor por maus-tratos, o sentimento 
de abandono e solidão fazem com que sinta tanta 
insegurança que busca se defender dela por meio da 
submissão. No fundo, existe um medo profundo misturado 
com ressentimento desde que era pequeno. Às vezes, o 
agressor é assim, também, simplesmente pelo prazer de ser. 

Cúmplice: Este é um papel que se vai adquirindo 
gradualmente. A cumplicidade implica em uma relação em 
que ambos desempenhem o mesmo papel. Diante de uma 
travessura ou experiência na qual ambos estão em conluio, 
pode ser divertido e também pode influenciar um 
relacionamento mais profundo e íntimo em que ambos têm a 
sua própria linguagem. Porém, essa cumplicidade pode se 
tornar um jogo de pingue-pongue, em que ambos expressam 
suas divergências entre si, mas depois podem subir de nível 
exercitando uma competição em que o objetivo é ver quem 
está certo ou quem pode machucar mais o outro. Ao exercer 
o papel de cúmplice destrutivo, o clima que se instaura é a 
ansiedade. 

Salvador: O desejo genuíno de que a pessoa que está ao 
nosso lado mude por amor, faz com que nosso esforço seja 
focado em transformar o que acreditamos estar errado. É 
possível que, mesmo inconscientemente, o salvador procure 
alguém prejudicado, para exercer esse papel na vida da outra 



 

 

pessoa, como forma de conquistar apreço, respeito e 
redenção.  

Autotóxico: Quando nossa forma de perceber a vida está 
voltada para encontrar agressores, injustiças, desconfortos e 
ações que prejudicam os outros, principalmente a si mesmo, 
o que alcançamos é um nível de estresse que nos coloca 
constantemente na defensiva, diluindo o ambiente em que 
vivemos. Nossa predisposição a más notícias ou intenções 
faz com que não percebamos muitas coisas, pois tudo o que 
vemos e ouvimos é amargo e ameaçador. As consequências 
para quem vive assim se refletem em suas relações tóxicas, 
devido à toxicidade que emana da própria pessoa, como um 
ato destrutivo. 

Os papéis descritos acima se envolvem em 
relacionamentos com uma dinâmica estressante, em que o 
papel que desempenham é lapidado e aperfeiçoado para 
obter um “caráter” mais sofisticado. Afinal, sem isso ficam 
apenas os restos de um ser com o espírito doente e exausto, 
alimentando sua própria amargura com esperanças vazias. 

 
Tipos de relações tóxicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Autoridade e submissão 
B - Chantagista e culpado 
C - Idealizador e incompleto 
D - Relacionamento idealizado 
E - Relações de camuflagem 
F - Relações violentas 
G - Relações de codependência 
H - Relações com histórico 

 



 

 

A - Autoridade e submissão 
Nessa relação, uma das duas pessoas exerce o controle, 

tomando as decisões mais importantes, enquanto a outra 
aceita a submissão para agradar ou evitar qualquer conflito. 
É uma dinâmica hierárquica em que não há justificativa 
suficiente, pois a consequência é a perda da autonomia de 
um dos envolvidos, enquanto quem comanda apenas satisfaz 
sua necessidade de controle. Mas não há como ambos 
desenvolverem de forma equilibrada o relacionamento (físico, 
psicológico e espiritual), pois o jogo do poder impedirá isso. 
Esse relacionamento corre o risco de levar à codependência 
e a um sentimento de insatisfação, vazio e solidão. 

B - Chantagista e culpado 
Nesse tipo de vínculo, o sentimento de culpa é aquele que 

desempenha o papel principal, é o instrumento utilizado por 
quem se faz passar por vítima. Surgem coisas como a 
ameaça de não poder viver se for abandonado, ou a 
presunção de constantes sacrifícios em favor do outro, ou a 
solidão e a tristeza em que já vive, buscando sempre 
despertar no outro a piedade. São as chantagens sutis ou 
deliberadas que compõem o dia a dia de quem faz parte 
desse tipo de relação.  

C - Idealizador e incompleto 
No começo de um relacionamento, é comum que a 

pessoa seja idealizada, porém, em algum momento, a 
verdade será percebida. Então, é possível construir um 
relacionamento profundo baseado na aceitação mútua e no 
crescimento conjunto, ou então, um dos dois se esforçará 
para modificar o jeito do outro para que satisfaça os seus 
ideais. Pode ser que, desde o início, aquele que idealiza, o 
faça pensando que pode converter o outro com esforço e 



 

 

dedicação, apesar de, desde o início, já dar indícios deste 
comportamento. Por outro lado, quem desempenha o papel 
da pessoa “incompleta”, sabe que não é acolhido, mesmo 
que não tenha um problema real que justifique isso. Pode 
chegar a duvidar de si mesmo, esforçando-se para modificar 
aspectos pessoais em favor do outro, mesmo que, na 
realidade, o único problema que possui é simplesmente ser 
diferente daquilo que a outra pessoa imaginava. 

D - Relacionamento idealizado 
Este tipo de vínculo surge quando os envolvidos 

acreditam que deveriam estar juntos, pode ser por influência 
de amigos ou familiares, ou talvez porque eles próprios 
acreditem ser conveniente, devido à sua afinidade, ou a 
certas condições de vida. Mas, geralmente, uma situação 
como essa distancia ainda mais aqueles que, em algum 
momento, mantiveram uma boa amizade. Seu modo de vida 
continuará a ser individualizado e o que fazem em conjunto 
será por mera cordialidade. A conveniência nem sempre 
resulta em convivência, muito menos em intimidade. 

E - Relações de camuflagem  
Esse tipo de relacionamento pode ter começado de uma 

maneira boa, ou provavelmente os motivos eram por 
conveniência mútua, mas a indiferença acabou 
prevalecendo. O que sustenta a união é a razão social, para 
que, perante o mundo, apresentem uma imagem de 
estabilidade e apoio, mas na privacidade vivam vidas 
paralelas. A toxicidade está na falta de coerência e, no fundo, 
na falta de lealdade que cada um sente por si mesmo. 

F - Relações violentas 
Trata-se de uma relação que vivencia um tipo de violência 

(física, psicológica, econômica). Geralmente, as agressões 



 

 

tendem a ser sutis para com o outro, embora a atitude 
dominante do agressor e a atitude codependente ou contida 
da vítima sejam difíceis de disfarçar, o nível de toxicidade 
acaba sendo apenas percebido e reconhecido pelos 
envolvidos.  

 
Aproveitamos para convidar você a ler nossa página sobre 

"Violência dentro de casa". 
 

G - Relações de codependência 
Nesse tipo de vínculo, pelo menos um dos envolvidos 

desenvolve codependência, que é uma condição que 
consiste na necessidade obsessiva e na preocupação 
constante com o outro. A atenção que o codependente requer 
é insuficiente, sua sensação de segurança só é possível 
quando está na presença do seu “ente querido”, que ao sentir 
que é necessitado, pode adquirir também a mesma condição. 
O medo do abandono aumenta os sintomas de ansiedade, 
gerando até transtornos no corpo. Com o tempo, a única coisa 
que sustenta essa união é aliviar a angústia da separação. 

H - Relações com histórico      
Algumas pessoas usam o passado do seu companheiro 

ou companheira como pretexto para reclamar de algo que 
não foi superado. O passado se torna uma arma poderosa 
para chamar a atenção, para alimentar o sentimento de culpa 
e, assim, conseguir fazer as coisas à sua maneira. É comum 
lembrar que o outro está “lhe devendo”, tentar provar que está 
certo, buscar erros que fazem a pessoa se sentir mal etc. Usar 
o passado para justificar a atitude do presente envenena a 
relação de tal forma que as pessoas acabam se 
transformando, gerando prazer no sofrimento alheio, 

https://www.vivenciar.net/pb/conteudos/violencia/
https://www.vivenciar.net/pb/conteudos/violencia/


 

 

perdendo a esperança que outrora tiveram. A autoestima de 
ambos acaba mergulhando na apatia e na depressão. Todos 
cometemos erros e permanecemos imperfeitos pelo resto de 
nossas vidas. 

 
Recomendações 

Se você se identificou com algo que foi descrito até aqui, 
ou está procurando sair de um relacionamento tóxico, 
convidamos você a buscar a mudança que você deseja, com 
a ajuda de Deus. Ele não está desatento ao sofrimento de 
ninguém e está disposto a realizar esta mudança com você. 

A Bíblia diz que Deus é amor e ele nos conhece 
perfeitamente, desde o dia da nossa concepção. Ele conhece 
cada uma das nossas limitações e, embora, alguns 
relacionamentos tóxicos serão muito difíceis de serem 
superados, para Deus e com o apoio e a orientação dele, 
nada é impossível. Se você está pensando que a única opção 
é desistir, conformar-se e nem tentar, dê-nos a chance de lhe 
mostrar, logo a seguir, que existem alternativas melhores, que 
levarão à mudança desejada. Deus quer e tem totais 
condições de mudar nossas más atitudes, ou as atitudes que 
outras pessoas possam ter em relação a nós, no mínimo, para 
que não nos afetem mais ao ponto de atrapalhar e destruir a 
nossa vida. Vamos lá? 

As sugestões que apresento a seguir podem ser um 
auxílio para corrigir, prevenir ou restaurar as relações, 
dependendo das necessidades que houver em particular. 
Espero que sejam realmente úteis: 

 
 



 

 

Avalie a situação e tome uma decisão 
“Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir!” 

(Gálatas 6.4). 
“Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos 

outros, ...acima de tudo, tenham amor, pois o amor une 
perfeitamente todas as coisas” (Colossenses 3.13, 14). 

“Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem 
a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que 

está no céu [disse Jesus]” (Mateus 18.19). 
Considere a situação em que se encontra e responda a 

estas perguntas: Você está feliz? Você é feliz? Até que ponto 
você é responsável pelo que tem agora? Em que estado de 
fragilidade está a sua dignidade? E a sua autoestima? E como 
a outra pessoa está? Depois de analisar as condições de sua 
situação atual, você pode decidir se quer continuar. Você 
também poderá avaliar se a sua relação é saudável ou se 
precisa de ajuda. A restauração do relacionamento pode ser 
alcançada se houver uma soma de vontades em direção ao 
mesmo objetivo, se ambos estiverem dispostos a encontrar 
formas de se relacionar, de se comprometer e de fazer um 
esforço conjunto. Agindo assim, a relação terá mais chance 
de ficar melhor. 

Peça ajuda profissional 
“Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo 

e começou a afundar. Então gritou: - Socorro, Senhor!” 
(Mateus 14.30). 

“Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos 
conselheiros há sucesso” (Provérbios 15.22).  

“Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e 
que esteja com boa saúde, assim como está bem 

espiritualmente” (3 João 1.2). 
Seja para restabelecer o relacionamento ou para colocar 

um fim, recomenda-se o apoio profissional, pois a confusão 



 

 

mental e emocional que acabam por causar os hábitos 
tóxicos entre os envolvidos, bem como o constante desgaste 
dos conflitos, acabam por deixar o casal em estado bastante 
vulnerável. 

Escute e reinterprete 
“Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para 

falar e ficar com raiva” (Tiago 1.19). 
“O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir” 

(Provérbios 20.12). 
Cada ideia ou sentimento sobre algo que acontece 

conosco tem uma origem. Geralmente essa origem está nas 
primeiras experiências de nossas vidas. Às vezes os sinais 
que recebemos da pessoa de quem gostamos têm uma 
mensagem completamente diferente daquela que 
interpretamos, mas é a predisposição ou a suposição que 
ativa o estado de defesa. Repensar uma série de 
pressupostos que alteram a nossa percepção pode ajudar a 
encontrar novas formas de comunicação. Ouvir melhor e 
refazer nossa interpretação pode ajudar a evitar muitas 
complicações. Qualquer ideia que limite a capacidade de 
alguém ou questione o seu valor acabará sendo prejudicial.  

 
Melhore a sua comunicação 

“A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura 
aumenta a raiva” (Provérbios 15.1).  

Quer decida continuar com seu relacionamento ou não, 
você pode melhorar sua comunicação. O tempo que 
gastamos machucando a nós mesmos produz hábitos 
emocionais prejudiciais, razão pela qual, quando somos 
feridos, o sarcasmo, a crítica ou uma série de 
arrependimentos surgem em nossa fala. Reflita sobre o que 



 

 

você deseja transmitir, se é edificante, se é adequado e, se 
possível, ao comunicar, confirme que sua mensagem foi 
recebida como você queria, e tente entender o efeito 
emocional da mensagem na pessoa que a recebeu.  

 
Identifique e modifique a função 

“Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas 
deixem que Deus os transforme por meio de uma completa 

mudança da mente de vocês” (Romanos 12.2). 
Anteriormente, quando falamos dos papéis nas relações 

tóxicas, com qual você se identificou mais? Você pode ter se 
identificado com mais de um papel. Ser honesto consigo 
mesmo é fundamental para avançar. Tudo começa quando 
assumimos a responsabilidade pelo que somos. Analise se 
você está satisfeito sendo assim como você é agora, e se isso 
é semelhante ao que você sempre quis ser. É possível mudar 
se você aceitar com humildade quem você foi até agora. Isso 
dará a você mais possibilidades de chegar a ser quem você 
sempre quis ser. 

 
Estabeleça limites 

“Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não 
é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama 

não é grosseiro nem egoísta; não fica irritado, nem 
guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quanto 

alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando 
alguém faz o que é certo” (1 Coríntios 13.4-6). 

Como reconhecer os limites que precisamos respeitar? 
Como saber se na dinâmica do relacionamento existe respeito 
e cuidado com a autoestima? Como identificar as 
transgressões ou a quebra dos limites? É preciso estabelecer 
estes limites pedindo ou oferecendo respeito quando se 



 

 

ultrapassa essa barreira. A frustração é normal diante dos 
limites, mas com o tempo, o autocontrole vai ganhando força 
e, no final, vai finalmente prevalecer.  

 
Plano de ação estratégico 

“Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles 
darão certo” (Provérbios 16.3). 

A vulnerabilidade vai aumentando quando ignoramos uma 
relação tóxica, especialmente se for do tipo violento. Os 
danos podem sair do controle. Por isso, é fundamental que 
haja uma série de alternativas a serem buscadas. Um dos 
primeiros pontos é o diálogo aberto e sincero, onde se pode 
entrar em acordo e ter um objetivo comum; buscar 
aconselhamento ou ajuda especializada também é 
fundamental; é importante ter alguns contatos que podem ser 
acionados quando necessário, para evitar que aconteça algo 
pior. Esse plano de ação deve ser compartilhado entre o casal 
e os principais amigos em comum.  

 
Rede de contato / Equipe de ajuda 

“É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas 
trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas 

cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está 
sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém 

que o ajude a se levantar” (Eclesiastes 4.9-10).  
Essa sugestão complementa a anterior. Diante de uma 

relação com episódios de violência, é imprescindível ter o 
apoio de outras pessoas, já que se trata da integridade física 
de alguém. É importante ter um vizinho, um familiar, um 
médico, uma autoridade ou um conselheiro. Combine uma 
palavra-chave para pedir ajuda. Ao fazer contato e enviar ou 
usar essa palavra, essa rede será ativada e buscará ajuda. 



 

 

Talvez essa rede tenha poucos elementos, mas é importante 
que outras pessoas conheçam a situação e o risco e saibam 
que podem ajudar. 

 
Perdão 

“Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos 
as pessoas que nos ofenderam” (Mateus 6.12).  

Os erros de nossos pais não foram intencionais. Em geral 
há desconhecimento dos processos de desenvolvimento 
psicológico, e eles passaram pelas mesmas situações que 
você. Os esforços e as capacidades têm um limite. Muitos 
pais, mesmo fazendo o melhor que podem, não serão 
capazes de evitar que seus filhos sofram algum dano 
emocional na infância. Demonstrar afeto e ternura para com 
eles, por mais difícil que tenha sido a sua experiência, é 
curativa para você, pois liberta você dos danos que foram 
causados e oferece uma forma diferente de ver e receber as 
pessoas que estiveram presentes em sua vida, com aceitação 
e esperança. Se você perdoar seus pais, será muito mais fácil 
seguir em frente e perdoar a si mesmo pelo que aconteceu 
em seus relacionamentos, e perdoar os outros pelo que 
fizeram a você. O mundo será melhor se você conceder esse 
perdão de forma sincera e completa. Isso o permitirá começar 
de novo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Por outro lado, é melhor EVITAR: 

 
Comportamento passivo-agressivo 

“O que você diz pode salvar ou destruir uma vida; portanto, 
use bem as suas palavras e você será recompensado”  

(Provérbios 18.21).  
Evite falar com ironia e fazer comentários indiretos e 

ofensivos no meio de conflitos, fugindo do assunto. É melhor 
você falar diretamente para a pessoa quando vocês estiverem 
dispostos a escutar um ao outro. O diálogo nutre o 
relacionamento e ajuda a nos conhecermos melhor, e nos 
ajuda a ter expectativas mais realistas sobre a outra pessoa. 

 
Culpar o parceiro ou outras pessoas pelas crises 

“Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça 
com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não 

digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas 
palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a 

conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês 
dizem façam bem aos que ouvem.” (Efésios 4.26, 29). 

Muitas vezes as coisas acontecem de forma diferente do 
que esperamos. É quando a decepção ou a frustração podem 
nos predispor emocionalmente para o mau humor. A partir 
daí, qualquer coisa pode nos fazer perder o controle, agindo 
contra quem está próximo ou em nosso círculo de confiança. 
Estar atento e evitar aquilo que dá origem à nossa irritação é 
um princípio de responsabilidade emocional e nos leva a algo 
que pode nos ajudar muito: o domínio próprio. 

 
 
 



 

 

Dar presentes para resolver os conflitos 
“Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse 

dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não 
vejam o que é direito, prejudicando assim a causa 

daqueles que são inocentes” (Êxodo 23.8). 
Em qualquer relacionamento há diferenças. O que 

distingue um casal saudável de um casal doente é a forma 
como lidam com seus conflitos. Em uma relação tóxica, o 
gesto de comprar um presente ocorre como forma de evitar o 
conflito e a discussão, como forma de buscar apaziguar a 
culpa e pedir perdão sem, necessariamente, falar sobre isso 
com a profundidade que se exige. Em contrapartida, um casal 
carinhoso, ao se deparar com a diferença, o faz com um 
diálogo aberto, no qual expressam seus sentimentos e 
desejos com clareza, aproximando-se ainda mais diante dos 
saberes revelados entre os dois. 

 
Manter um histórico 

“Quem perdoa uma ofensa mostra que tem 
amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga 

a amizade” (Provérbios 17.9).  
Evite fazer um “arquivo” ou “histórico” das coisas boas que 

você faz e das coisas ruins que a outra pessoa faz, com a 
intenção de usar isso como uma ferramenta de ataque ou 
para conseguir algo a seu favor. A manipulação nunca é boa 
em nenhum tipo de relacionamento. Exige um preço, que é a 
despersonalização de quem a pratica, anulando a 
autenticidade do vínculo. A sinceridade faz parte do amor 
autêntico. Se algo te incomoda, é melhor você falar 
francamente quando for apropriado, ao invés de acumular 
seus aborrecimentos e liberá-los depois. E, se você vai fazer 



 

 

algo agradável, faça-o com generosidade e de coração, não 
para se vangloriar disso mais tarde. 

 
Chantagear 

“É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo 
paz de espírito, do que ter um banquete numa casa 

cheia de brigas” (Provérbios 17.1). 
“Que ninguém procure somente os seus próprios 

interesses, mas também os dos outros” (Filipenses 2.4).  
A chantagem costuma estar arraigada, enraizada como 

uma característica na comunicação de uma pessoa. Em 
geral, o principal motivador é o medo do abandono. Portanto, 
quanto maior for a necessidade de “segurar” o outro, mais a 
chantagem será utilizada. O resultado é um grande 
sentimento de culpa, porque a pessoa chantageada evitará 
dizer algo que resulte em mais manipulações e, por fim, virá 
o colapso. O cansaço e o estresse vão tornar o ambiente cada 
vez mais difícil de suportar. É essencial aceitar que não 
podemos ter tudo, e que nem tudo ocorre do jeito que 
queremos. Aceitar limites pode ser libertador, e as alternativas 
tornam-se mais visíveis quando nossos olhos estão abertos 
para a verdade. 

 
Ciúme excessivo 

“Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão 
e todo tipo de coisas más” (Tiago 3.16). 

“O nosso amor não deve ser somente de palavras e de 
conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra 

por meio de ações” (1 João 3.18).  
A manifestação do ciúme pode ter graus e variações. 

Sentir um aperto no coração pelo medo de perder a pessoa 
amada é uma coisa. Invadir a privacidade do outro, checar 



 

 

suas roupas, seu celular, sua agenda, sua carteira, visitá-lo 
no trabalho de surpresa e exigir sua atenção o tempo todo é 
outra coisa bem diferente. Esse grau de ciúme é conhecido 
como “Ciúme Patológico”. Viver o amor na desconfiança pode 
acabar com o relacionamento, desgasta-o a tal ponto que 
acaba afetando o sentimento de segurança em ambos, além 
de obscurecer os bons momentos e as qualidades de união. 
Se essa emoção domina regularmente e você mal consegue 
controlá-la, peça ajuda! O ciúme não tem nada a ver com 
amor; pelo contrário, fortalece o sentimento de medo e 
solidão. 

 
Conclusão 

Deus é amor e o amor é o vínculo perfeito. Sinto confiança 
e convicção nesta frase. Se ignorarmos Deus em todas as 
áreas da nossa vida, certamente não expressaremos um amor 
sincero e genuíno. Se há uma história passada, que resultou 
em dor causada pela decepção com quem deveria oferecer 
cuidado e proteção, isso acabou refletindo na vida adulta, e 
deixou o medo prevalecer nos relacionamentos.  

Em algum momento de nossa vida, todos nós tivemos as 
emoções maltratadas, demonstramos comportamentos 
tóxicos, nos quais magoamos alguém ou criamos uma 
situação incômoda; independentemente da nossa idade, 
educação ou quaisquer outros fatores. Todos cometemos 
erros e continuaremos cometendo, seja com nosso parceiro, 
com nossos amigos, nossa família ou nossos colegas de 
trabalho.  

A nuvem dos medos, das insatisfações, das decepções, 
das preocupações e outras tempestades emocionais que nos 
assombram, chegam a obscurecer a nossa realidade e todos 



 

 

nós acabamos tropeçando. No entanto, percebendo a nossa 
fragilidade, podemos nos esforçar para impedir que essa 
nuvem cresça. As relações tóxicas podem se formar entre 
dois seres psicologicamente saudáveis que, como todos, 
enfrentam um passado de erros e dores e permitem que as 
emoções saiam do controle e aumentem sua fragilidade, 
tornando essa união vulnerável. Com o tempo, hábitos 
afetivos prejudiciais são adquiridos.  

Quem tem situações pessoais não resolvidas, pela forma 
como aprendeu a conduzir sua vida socioemocional desde 
pequeno, ficará ainda mais vulnerável por fazer parte de um 
ambiente psicologicamente tóxico que vai se formar 
inconscientemente. Porém, pode encontrar forças para seguir 
adiante começando com a verdade e com uma consciência 
limpa, com propósito sólido e firme e um esforço constante. 
Um recomeço completo é possível.  

Não vamos subestimar o poder de nossa influência. O 
ambiente social não é indiferente à nossa presença. É 
possível melhorar o lugar onde estamos, animar quem nos 
acompanha e cada uma de nossas relações. Se focalizarmos 
nossa atenção mais nas bênçãos do que no desconforto, 
podemos encontrar um caminho melhor em meio à 
adversidade. O caminho para uma vida melhor não passa 
pelo ressentimento ou pelo rancor, mas pelo propósito de vida 
que Deus concede a cada um. É nele que encontraremos um 
novo começo a cada dia. 
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