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introdução

Por que falhaMos tanto no aMor? Por que tanta gente 
escolhe a pessoa errada ou se concentra em relações tão 
perigosas como irracionais? Por que nos resignamos a re-
lações dolorosas? Acreditamos que o amor é infalível e es-
quecemos algo elementar para a sobrevivência amorosa: 
nem todas as propostas de afeto são convenientes para o 
nosso bem-estar. Gostemos ou não, algumas maneiras de 
amar são francamente insuportáveis e esgotantes, mes-
mo que tenhamos instinto masoquista e vocação para a 
servidão. 

Não estou dizendo que essas pessoas não sejam me-
recedoras de amor, apenas afirmo que qualquer vínculo 
de afeto no qual nossos valores essenciais sejam amea-
çados é contraindi cado para a felicidade, não importa 
quanto amor lhe dediquemos. Concordo que a vida a 
dois não é uma coisa fácil, e que todos devemos “sacrifi-
car” algo (entenda-se: num sentido construtivo) para que 
a relação prospere; não obstante, os modos de amar que 
descreverei neste livro são especialmente difíceis de abor-
dar e de tolerar, inclusive para os “amantes do amor”, que 
tudo sofrem com estoicismo. Esses estilos afetivos disfun-
cionais desgastam o outro e lhe tiram a energia vital, o 
consomem de forma lenta ou o confundem até o ponto 
de sentir-se irracionalmente culpado ou de acreditar que 
sofrer por amor é um fato normal e generalizado (como 
se amar e ser vítima fossem a mesma coisa). É verdade 
que todos nós temos “pequenas loucuras” pessoais e que 
ninguém é perfeito, mas as formas de se relacionar que 
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mencionarei vão muito além de uma simples e inofensiva 
preferência, não se trata de meras besteirinhas: são atitu-
des muito nocivas para quem decide entrar no jogo do 
amor. Reconhecê-las nos permitirá tomar decisões mais 
sadias e inteligentes a respeito do nosso futuro amoroso, 
seja evitando essas relações, se ainda não fomos flecha-
dos, ou enfrentando-as, se já estamos vivendo a dois ou 
envol vidos afetivamente. Prevenção e enfrentamento, 
duas estratégias de sobrevivência guiadas pela razão. 

Ouve-se falar que é preciso aceitar o parceiro tal 
como é, que não é conveniente lhe pedir para fazer coisas 
que não gosta ou não quer fazer, ou seja, há uma essên-
cia a ser acatada por respeito ao outro. Concordo com 
isso, mas também há condições. Eu diria: deve-se aceitar o 
modo de ser do parceiro, sempre e quando não tenhamos 
de nos sacrificar psicologicamente nessa tentativa. Aceito 
você como é, se isso não implicar me autodestruir para 
fazê-lo feliz, porque, se a minha felicidade é inversamente 
proporcional à sua, algo está funcionando mal entre nós. 
Diante de uma incompatibilidade de fundo, a vontade e 
as boas intenções não costumam ser suficientes para re-
solver o problema. Como sustentar uma relação sadia e 
agradável com alguém que acredita ser especial e único e 
só é capaz de amar a si mesmo? Como alcançar uma re-
lação ao menos digna com quem o considera uma pessoa 
descartável ou com alguém cujos sentimentos em relação 
a você oscilam de forma constante entre o amor e o ódio? 
Como sobreviver a um amor torturante que não o deixa 
respirar ou a um amor subversivo e ambivalen te que não 
pode viver “nem com você, nem sem você”? Como man-
ter uma rela ção com reciprocidade e carinho quando seu 
par o impede de expressar afeto? Como viver o amor em 
paz com alguém que o controla porque acredita que você 
é um ser inútil e incapaz? Você se entregaria de corpo e 
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alma a quem o considera um inimigo em potencial e se 
arrepende de amá-lo a cada dia da sua vida? Você seguiria 
com uma pessoa infiel que não é capaz de abandonar o 
amante? Há tantos mártires e eles são tão venerados pela 
cultura do amor incondicional!

É inegável que nem todos têm a mesma concepção 
sobre o que deve ser uma boa relação a dois. Há os que 
consideram que um vínculo baseado no amor é para a 
vida toda e, como consequência, não haveria limite para 
a tolerância. E outros acreditam que não é necessário dar 
murro em ponta de faca, e que o amor não tem nada a ver 
com aguentar a irracionalidade e a patologia do parceiro. 
Cada um decide o que fazer e até onde ir, segundo a sua 
visão de mundo e as suas crenças. Não obstante, podería-
mos chegar a um acordo sobre o fundamental: uma rela-
ção bem-esta belecida será aquela em que ambos estejam 
satisfeitos, possam realizar os seus projetos de vida e não 
tenham os direitos pisotea dos. Mas insisto: ambos. 

A que estilos afetivos negativos eu me refiro? A um 
grupo seleto e não tão célebre, porque a maioria age nos 
bastidores. Talvez tenhamos tido contato com alguns de-
les (seja porque fomos vítimas diretas desses modos de 
amar ou porque conhecemos alguém aprisionado numa 
relação traumática da qual não é capaz de sair) ou talvez 
sejam totalmente novos; de qualquer modo, estão ron-
dando nossas vidas e nos espreitando em silêncio. De 
forma concreta, farei referência a oito estilos afetivos que 
são considerados muito nocivos e perigosos para o bem-
estar emocional das pessoas: o histriônico-teatral (amor 
torturante), o paranoico-vigilante (amor desconfiado), 
o passivo-agressivo (amor subversivo), o narcisista-ego-
cêntrico (amor egoísta), o obsessivo-compulsivo (amor 
perfeccionista), o antissocial-encrenqueiro (amor violento), 
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o esquizoide-ermitão (amor desvinculado ou indiferen-
te) e o limítrofe-instável (amor caótico). Em cada um de-
les está implícito um ou vários antivalores que se opõem 
a um amor pleno e saudável.

Aqueles que têm essas maneiras de amar podem 
sair-se muito bem em certas áreas específicas, e por isso 
a sociedade os aceita e os exalta como modelos a serem 
seguidos. Mas sua maior incidência, sua verdadeira pro-
blemática fica evidente nas relações interpessoais ínti-
mas, basicamente no âmbito familiar e do casal. Como 
diz um velho ditado popular: “Por fora, bela viola; por 
dentro, pão bolorento”. Dentro de casa, no mundo pri-
vado do amor, as máscaras caem e a alteração se revela. 
Por exemplo, os indivíduos narcisistas costumam ocupar 
cargos importantes em empresas ou na política, graças 
à sua enorme competitividade e ao afã pelo poder, mas 
machucam em profundidade os seus parceiros devido 
ao egoísmo e ao egocentrismo crônico que os caracte-
riza. Os sujeitos obsessivo-compulsivos alcançarão um 
excelente rendimento naquelas tarefas em que o perfec-
cionismo e o controle sejam um requisito importante; no 
entanto, quando transferem a seus lares o mesmo padrão 
de exigência, terminarão pressionando seus entes queridos 
e criando um clima extremamente estressante. As pessoas 
histriônicas têm grandes habili dades para realizar ativida-
des com o teatro, o cinema, a televisão ou qualquer outro 
meio no qual sejam o centro da atenção e que lhes permita 
“se conectarem” com o público, mas na vida amorosa têm 
sérias dificuldades para se relacionarem com tranquilida-
de e respeitar os limites do companheiro. Um indivíduo 
paranoico se destacará em tarefas cujos requisitos funda-
mentais para um bom desempenho sejam a vigilância e a 
desconfiança, mas a convivência com ele pode se transfor-
mar numa experiência aterradora e asfixiante.
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Seria um erro pensar que estou me referindo a casos 
isolados ou excêntricos. Calcula-se que a soma de todos 
os estilos, em casos extremos (transtornos da personali-
dade), atinge entre vinte e trinta por cento da popula-
ção. E, se considerarmos os casos moderados, o número 
aumenta substancialmente. Os parceiros/vítimas dos in-
divíduos que apresentam esse tipo de personalidades às 
vezes tentam equilibrar a questão recorrendo à tática 
do “deixa disso”, uma estratégia de compensação muito 
apreciada pela cultura casamenteira que proclama que se 
aguente tudo a qualquer custo. “Ele é egoísta, mas nem 
tanto”; “Gosta de seduzir, mas não é tão grave”; “É muito 
ciumenta, mas eu sei lidar com ela”; “Não é uma pessoa 
muito expressiva, mas devo entender que essa é a sua ma-
neira de ser”; “Ele é agressivo, mas está melhorando”; “É 
bastante instável, mas eu me adapto e tenho paciência”. 
A maioria desses mas não é nada mais do que formas ar-
ranjadas de autoengano e justificativas diante do medo 
ou da impossibilidade de resolver o desencontro afetivo. 
Ou por acaso deveríamos manter o amor na Unidade de 
Terapia Intensiva por toda a vida? Não estou afirmando 
que é preciso jogar a toalha no primeiro desentendimen-
to; não defendo as relações descartáveis, o que sugiro é 
a aplicação de um realismo afetivo que permita definir 
até quando se deve seguir esperando a metamorfose do 
ser amado. As pes soas que decidem romper com algumas 
das formas de amar mencionadas não o fazem da noite 
para o dia. Ao contrário: a grande maioria delas luta, pede 
ajuda profissional e vai além das suas forças tentando dar 
segundas, terceiras, quartas e quintas oportunidades, in-
clusive quando a sua integridade física e psicológica está 
em jogo. Não é preciso exagerar; às vezes devemos depor 
as armas e compreender que determinadas batalhas não 
são nossas ou, simplesmente, não nos convêm. 
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As pessoas que tiveram a oportunidade de se apro-
ximar deste tema e aplicá-lo à vida cotidiana sentem-se 
mais seguras na hora de resolver os problemas do casal e 
aprendem a tomar decisões baseadas em evidências. No 
entanto, há quatro perguntas sobre os estilos afetivos que 
se repetem com regularidade, e considero importante 
esclarecê-las:

É possível ter características de diferentes estilos •	
ao mesmo tempo? Sim, é possível. Alguns per-
fis podem se sobrepor em certos aspectos. Por 
exemplo, a indiferença é comum ao estilo antis-
social, ao narcisista e ao esquizoide, mas só nes-
te último atinge a expressão máxima. De todo 
modo, ainda que seja possível apresentar certos 
traços dos diferentes estilos ao mesmo tempo, 
sempre haverá alguns que se destacam sobre os 
demais. O que define cada maneira de amar é 
uma “essência psicológica” específica. É melhor 
considerar os estilos afetivos como um guia para 
pensar em si e também para pensar o amor. 

Você não considera que as características de cada •	
estilo são um pouco rígidas? Os estilos que apre-
sento não respondem a uma listagem categórica 
e definitiva (lista de sintomas); ao contrário, re-
presentam a dinâmica interna de como algumas 
pessoas vivem e sentem o amor, seu modus ope-
randi, suas motivações e sua estrutura cogniti-
vo-afetiva.

Os estilos afetivos disfuncionais são mais fre-•	
quentes em homens ou em mulheres? As pesqui-
sas recentes mostram a seguinte variação: a) os 
amores caóticos e subversivos são mais frequen-
tes em mulheres (mais os primeiros do que os 
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segundos); b) no estilo histriônico-teatral, am-
bos os sexos brigam pelo primeiro lugar (como 
veremos, o “histeriquismo” já é unissex) e c) os 
demais estilos afetivos são mais comuns em ho-
mens (uma vez mais, o sexo masculino assume a 
dianteira em questões de insalubridade).

 O que é então um estilo afetivo?•	  É uma maneira de 
processar a informação afetiva: senti-la, avaliá-la 
e incorporá-la à vida a dois. Se o modo de pro-
cessar tal informação é distorcido e conduzido 
por esquemas negativos a respeito de si mesmo, 
do mundo e do futuro, esse estilo será nocivo 
para a saúde mental e emocional – a sua e a do 
seu parceiro.

Cada um dos oito perfis psicológicos propostos ocu-
pa um capítulo deste livro. Cada um deles apresenta, em 
linguagem acessível para o público em geral: a) os traços 
principais de cada estilo afetivo e suas implicações para 
a vida a dois; b) as vulnerabilidades pessoais que expli-
cam por que nos envolvemos nesse tipo de relação; c) até 
onde é possível manter uma relação saudável com cada 
estilo afetivo doentio e quais seriam os custos; d) como 
reconhecer essas maneiras de amar antes de se apaixonar, 
e, por último, e) o que aconteceria se o leitor descobrisse 
que tem alguns dos traços característicos mencionados. 
O estilo limítrofe-instável, devido à sua estrutura caótica e 
desorganizada, é o único perfil que, em alguns pontos, não 
seguirá exatamente o esquema dos demais, ainda que eu 
tenha mantido os títulos gerais para não alterar a leitura.

No ordenamento dos capítulos, não segui as con-
venções tradicionais das classificações psicológicas ou 
psiquiátricas, mas uma sequência que facilitasse a leitura. 
À exceção da introdução, que considero imprescindível 



– 22 –

para compreender o sentido do texto, cada capítulo pode 
ser lido na ordem que o leitor desejar, ainda que seja mais 
conveniente deixar o estilo limítrofe-instável para o fi-
nal. 

Os estilos afetivos disfuncionais apresentados fo-
ram documentados com os avanços mais recentes da psi-
cologia clínica cognitiva e de outras disciplinas afins, e 
também com um abundante material de casos extraídos 
de diversas fontes científicas e da experiência clínica do 
autor.

Este texto é dirigido a qualquer pessoa que deseje 
revisar sua vida afetiva e fazer do amor uma experiência 
satisfatória. Não é um livro otimista, nem pessimista, mas 
realista. Você não encontrará aqui as melhores regras 
para viver com tal estilo disfuncional e tapar o sol com a 
peneira. Ao contrário, conseguirá estabelecer espaços de 
reflexão para compreender melhor a sua relação a dois e 
esclarecer até onde se justifica lutar por ela ou não. Inclu-
sive, poderá descobrir que o problema está em você e não 
na pessoa amada. As três perguntas que guiam este per-
curso são simples e ao mesmo tempo profundas: “Qual é 
a maneira de amar do meu parceiro?”, “Qual é a minha 
maneira de amar?”, “Até que ponto podemos ficar juntos 
sem nos machucar?”. Se enxergarmos as coisas como são, 
sem vieses nem esperanças ingênuas, poderemos tomar 
decisões corretas orientadas a melhorar a nossa qualidade 
de vida, ainda que às vezes nos doa ou que o caminho a 
seguir nos incomode. Parto da simples premissa de que 
amar não é sofrer, e que temos direito a ser felizes. Esse é 
o bem supremo que ninguém poderá nos tirar; que assim 
seja em nome do amor.
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parte i

Estilo histriônico-tEatral

O amor torturante 

A beleza é a chave dos corações; a sedução,     
uma chave mestra.

André MAsson

A profusão de adornos prejudica o efeito.
Honoré de BAlzAc
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aMar uMa Pessoa histriônico-teatral é se deixar levar por 
um furacão de grau cinco. Algumas das suas caracterís-
ticas são: querer ser sempre o centro das atenções, ser 
excessivamente emotiva, mostrar comportamentos sedu-
tores, cuidar de forma exagerada do aspecto físico, ado-
tar atitudes dramáticas e impressionistas, ver intimidade 
onde não há e ser muito intensa nas relações interpessoais 
(em especial quando há amor no meio). As pessoas que 
têm essa maneira de amar desenvolvem um ciclo amoro-
so com mau prognóstico. No princípio, as suas relações 
afetivas estão impregnadas de uma paixão frenética e fora 
de controle e, depois, como numa queda livre, costumam 
terminar os relacionamentos de maneira drástica e tor-
mentosa. O amor histérico não só é sentido, mas tam-
bém é carregado e suportado, porque, ao exigir atenção e 
aprovação durante as 24 horas do dia, a relação se torna 
esgotante. Como viver bem com alguém que nunca está 
afetivamente satisfeito?

Jorge conheceu Manuela na universidade e sentiu-
se arrebatado por ela desde o primeiro instante: era jo-
vem, sexy e alegre. Todos os homens a desejavam, e isso 
não a desagradava em absoluto; ao contrário, procurava 
ser o centro das atenções e exercia um forte magnetismo 
sobre o sexo oposto. Divertia-se com os homens como o 
gato com o rato: se exibia, os provoca va e, logo, os deixava 
nas nuvens. Havia aprendi do a brincar com a testostero-
na masculina sem se envolver nem sexual nem afetiva-
mente. Com Jorge, ocorreu algo diferente. A timidez que 
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ele demonstrou e a sua introversão gerou em Manuela o 
objetivo de conquistá-lo, coisa que conseguiu sem muito 
esforço. Em pouco tempo já estavam vivendo juntos. Na 
realidade, Jorge queria mantê-la sob controle porque te-
mia que, de tanto jogar, ela lhe fosse infiel. Quando che-
garam ao meu consultório, a convivência estava bastante 
deteriorada e suas insatisfações eram parecidas: nenhum 
se sentia amado pelo outro. Manuela exigia mais mimos 
e atenção: “Parece que ele não se importa comigo... Pre-
ciso que ele seja mais carinhoso e que me dedique mais 
tempo... Gostaria de vê-lo mais ligado a mim”. Por outro 
lado, Jorge desejava que ela fosse mais sóbria e menos exi-
bida, e também queria melhorar as relações sexuais: “Ela 
não gosta de sexo, não é o que aparenta... Na verdade, não 
me sinto desejado... Acho que é frígida ou algo assim...”. 
No começo da relação, ingênuo, Jorge havia pensado que 
Manuela só manifestava o comportamento sedutor com 
ele, mas quando descobriu que o flerte e o exibicionismo 
eram parte do seu modo de ser, sentiu um misto de medo 
e desilusão. Ele tentou fazê-la mudar o estilo provocante 
de se vestir e o modo de se relacionar com os outros ho-
mens, mas não conseguiu.

O caso teve um final surpreendente: Manuela o 
deixou por um de seus melhores amigos. Numa consul-
ta, me disse: “Estou apaixonada de verdade! Falamos em 
casamento; ele é maravilhoso!”. Quando perguntei por 
Jorge, o namorado por quem chorava havia apenas al-
gumas semanas, respondeu: “Ah, o Jorge... Não sei, isso 
já passou... Agora estou tão feliz!”. Como se fosse uma 
febre ou uma doença, Jorge não mais existia na memória 
emocional de Manuela, que o tinha apagado de seu disco 
rígido como quem elimina um vírus. 

Diferentemente do que se costuma pensar, o estilo 
histriô nico não é exclusivo das mulheres. A cultura pós-
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moderna fez com que um número considerável de homens 
entrasse no jogo exibicionista. Basta ir a uma danceteria 
da moda para encontrar um mundo “histeroide” no qual 
tanto os homens como as mulheres fazem alarde dos seus 
mais encantadores atributos. Homens de pele bronzeada 
e hidratada, roupa de grife, acessórios chamativos, olha-
res sugestivos e músculos à mostra fazem o deleite de um 
sem-número de belas damas que estão na mesma onda: 
os lindos com as lindas, no compasso de um grupo de 
pavões cujo cortejo se torna cada vez mais barroco. Sexo? 
Não necessariamente. Na filosofia do “histeriquismo”, 
atrair pode ser mais excitante do que fazer sexo; provocar 
paixão, mais impactante do que se apaixonar; se iludir e 
fantasiar, mais estimulante do que telefonar; sentir, muito 
mais vantajoso do que pensar. Borboleteios e voyeurismo 
às avessas: o ocaso da sensibilidade. Olha-se, mas não se 
toca, ou se chega a tocar, é na superfície. Uma subcultura 
que gera ereções em cadeia e paixonites discretas, cada 
vez mais inacabadas.

O lado antipático da sedução e do romantismo 

As estratégias utilizadas para atrair e recrutar amores mu-
dam com a história e os costumes. É evidente que a pesca 
amorosa não é a mesma hoje, em plena pós-modernidade, 
do que era na Idade da Pedra ou quando Ovídio escreveu A 
arte de amar. No entanto, tudo leva a crer que a dinâmica 
que se esconde detrás da conquista continua sendo igual. 
Não importa de que feitiço ou anzol se trate: se a paixão 
e o romantismo se fundem em sua justa medida, não há 
corpo que resista, nem coração que se contenha. Quando 
acontece uma “paixão romântica” ou um “romantismo 
apaixonado”, o impacto é definitivamente irresistível. O 




