
“Gosto dele, mas
odeio quando

faz ou fala
tal coisa.”

Como conviver
com as manias

do parceiro?
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 Cada pessoa tem um tipo de educação,
princípios, valores e hábitos, resultado da
criação que recebeu, de vivências e experiências 
anteriores.

 Quando conhecemos alguém, criamos uma 
imagem de como gostaríamos que essa pessoa 
fosse ,  idea l i zamos o  parce i ro  e  depois
percebemos que, às vezes, ele é bem diferente 
daquilo que havíamos imaginado.

 Com o tempo, a gente descobre suas 
manias...

Somos diferentes, ninguém é 
perfeito e, além de tudo, 
também temos as nossas 
manias!



PRECISAMOS REFLETIR:
Por que algumas atitudes incomodam tanto?

 Toalha em cima da cama, pasta de dentes 
apertada de maneira diferente, tampa do vaso 
sanitário, sapato jogado na sala, bolsa em cima 
da mesa, forminhas de gelo vazias no congelador, 
entre outras coisas.

 Geralmente, porque são atitudes diferentes 
daquilo que nós fazemos!

 Até porque, se fizéssemos igual, possivelmente 
não nos importaríamos com essas coisas.



 Atitudes isoladas não definem uma pessoa... 
e sim, o conjunto dessas atitudes. Antes de 
julgar, criticar, é preciso conhecer melhor o 
outro...

 Somos bilhões de pessoas no mundo... Por 
que escolhemos uma para vivermos juntos? 

 O que te fez escolher aquela pessoa? O que 
te faz estar com ela? O que atraiu e ainda atrai?



 Geralmente, quem cobra muito do outro, 
cobra muito de si mesmo também. 
 
 Será que não estamos punindo o outro por 
algo nosso? Pelo o que não nos permitimos 
fazer?

 Será que não nos cobramos em excesso
enquanto gostaríamos de ter uma outra atitude?
Sermos mais flexíveis e levarmos uma vida mais 
leve?



 Vale a pena brigar, nos desentendermos por 
esse motivo?

 Relacionamentos com muitas cobranças e 
julgamentos acabam tornando-se difíceis. 

 A oposição de ideias e divergências sempre 
existirão. Todo casal tem conflito! O que vai
diferenciar é “como” o casal vai agir para resolvê-los.

 O casal pode entrar em negociação ou
evitação (quando um dos parceiros se recusa a
discutir sobre o conflito), alguns podem reagir 
com insultos, ataques pessoais ou até mesmo
submissão por parte de um dos cônjuges.

 É viável analisar, conversar, entrar em 
acordo, achar um equilíbrio... O caminho do 
meio, sabe? Dessa forma, o relacionamento, o 
amor e o casal saem vitoriosos.



 Diálogo, negociação, admiração, respeito, 
empatia, parceria e paciência são características 
necessárias para a convivência do casal e
promovem saúde no relacionamento.

 Tente não fazer leituras mentais ou ataques. 
As situações de divergência exigem boa
comunicação e bom senso entre o casal, para 
saber a hora de manter sua posição ou ceder.

Não é uma guerra,
não é um contra o outro
e sim um COM o outro!



 As questões aparecem e o casal precisa 
aprender a conviver com as manias um do 
outro, sem deixar que elas prejudiquem o
relacionamento. Muitas vezes é um desafio, 
pois estamos acostumados a viver da nossa
maneira.

 É preciso estarmos abertos, nos colocarmos 
no lugar do outro, entender como o parceiro se 
organiza e, na medida do possível, aceitar os
hábitos que cada um traz. Se alguma coisa
incomoda é importante falar com respeito,
a fim de alinhar as expectativas.
 
 Acontecimentos causam interpretações/ 
pensamentos que provocam consequências e 
comportamentos.

Aceitar mudanças não é fácil,
pois nos tira da zona de conforto.



É IMPORTANTE REFLETIR:
O que eu faço que ativa o melhor ou o pior do outro?
O que eu faço que ativa o melhor ou o pior em mim?

 Não tente moldar o outro. É importante
respeitar a individualidade!
 
 Inclusive, você também precisa manter a 
sua, mas algumas vezes, ceder é necessário.
É importante existir o equilíbrio entre dar e
receber.

 Harmonizar a relação, equilibrar a
individualidade e a vida conjugal é essencial. 
Todos nós precisamos ter espaço para os 
nossos hobbies, trabalho, projetos e objetivos.



As questões a seguir causam divergências de 
opiniões que podem gerar conflitos com certa 
frequência:

• Possessividade;
• Falta de Igualdade na Relação;
• Desconfiança;
• Ciúmes;
• Política;
• Convivência com Familiares;
• Intimidade: Relação Sexual, Desejo, Afeto;
• Educação dos Filhos;
• Questões pessoais: Beber, Fumar, Dirigir,
Desorganização, Cuidados com Higiene, Forma 
de Lidar com Finanças;
• Própria distância: Compromissos com Trabalho;
• Ausência Física.



 Acusar o cônjuge, geralmente, piora a
situação ao invés de resolvê-la. Falar de
maneira leve sobre os sentimentos e o que
incomoda tem resultado um pouco melhor...

 É preciso refletir sobre como vão agir em 
relação as regras, comunicação, visitas aos
familiares e outras questões, lembrando de 
sempre cumprir os “combinados” do casal.

 Observar e comunicar a situação que
incomodou, conversar sobre o que gostam e o 
que não gostam...
Expressar como se sente em relação a isso, 
quais necessidades geram esse sentimento e 
fazer o pedido da sua necessidade de forma 
concreta.
 
 Ou seja, uma Comunicação Não Violenta, 
regulada emocionalmente.



Processo da CNV - Exemplo
(Comunicação Não Violenta)

• TAREFAS DOMÉSTICAS •
1- Observação: O que foi combinado não está 
sendo cumprido.

2- Sentimento: Estresse, raiva, sobrecarga.

3- Necessidade: Ajuda, parceria, divisão de
tarefas.

4- Pedido: “Preciso que você me ajude para 
que não me sinta tão sobrecarregada.”



O que é a Regulação Emocional?

 • Regulação Emocional é a nossa capacidade de 
manter nossas emoções em “Níveis controlados” 
para que possamos lidar com elas.

 • A regulação pode incluir qualquer estratégia 
de enfrentamento que o indivíduo usa ao
confrontar uma intensidade emocional indesejada.



 É importante admirar o parceiro, incentivá-lo 
a ter prazer e ser feliz, sem possessividade, sem 
controle ou manipulação.

 Demonstrar disponibilidade emocional e 
acessibilidade afetiva, inclusive nos momentos 
mais complexos.

 O reconhecimento do outro e o lugar que ele 
tem na sua vida como alguém especial é o que 
faz com que uma união permaneça, mesmo 
diante das diferenças.



 A comunicação entre o casal precisa ser clara, 
ser um espaço seguro para compartilhar medos, 
angústias, dificuldades, objetivos, alegrias e
conquistas.

 Relações que se estruturam por meio de
indiretas e acusações não se sustentam por 
muito tempo, pois geram sentimento de
insegurança e abrem margem para incertezas 
sobre a relação.



Linguagens do Amor
• As pessoas falam diferentes linguagens do 
amor. Exemplo: Chinês x Português.

• Devemos estar dispostos a aprender a primeira 
linguagem do amor do nosso cônjuge, se
quisermos comunicar o nosso amor de maneira 
eficaz.

• É muito raro os cônjuges terem a mesma
linguagem!
Falamos nossa linguagem e ficamos confusos 
quando o outro não entende.



Quais são as 5 Linguagens do Amor?

1- Palavras de Afirmação.

2- Qualidade de Tempo.

3- Receber Presentes.

4- Formas de Servir.

5- Toque Físico.



Existe ajuda para lidar com essas questões?
Quais os objetivos da Terapia de Casal?

 O objetivo é promover melhor qualidade de 
vida para o casal, favorecer o entendimento 
das questões que incomodam, propiciar
habilidade para solução de conflitos, abrir 
espaço para uma comunicação mais assertiva, 
compreendendo a expectativa de cada um e o 
que fazer para alinhá-las.

 Auxiliar nos conflitos, questões sexuais, 
construir/reconstruir um casal real.

 Que ambos possam ficar bem, independente 
de optarem por permanecer juntos ou não.

 Eu posso ajudar vocês!!!
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