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A dependência emocional nos 
relacionamentos



“Ela é bonita, inteligente, mas não 

consegue ser feliz sozinha. Está em um 

relacionamento destrutivo, faz de tudo 

pelo parceiro, se anula, se esgota por 

ele, mendiga atos de amor por parte 

dele. Não acredita em suas próprias 

capacidades, precisa da constante 

aprovação do companheiro e das outras 

pessoas, é insegura, sente ciúmes 

excessivamente, tem medo de ser 

abandonada e por isso se molda 

conforme a vontade alheia, se 

esquecendo completamente daquilo 

que ela realmente é. Quando seu 

relacionamento chega ao fim, tudo 

parece ser uma tempestade horrível! 

Passa pela fase do sofrimento quase 

insuportável, decide que “agora tudo 

será diferente” e por não acreditar em 

seu próprio valor, logo estará de novo 

envolvida com promessas de amor 

vagas, carícias e demonstrações de afeto 

não muito duradouras. Algo que, agora 

sim, parece ser a chave de sua 

felicidade, mas na verdade está em uma 

nova prisão.” 

(Ane Caroline Janiro) 

Quem é ela?



O QUE É 
DEPENDENCIA 
EMOCIONAL?

O dependente emocional 

demonstra uma dependência 

afetiva em relação a uma outra 

pessoa. Ele(a) necessita da 

aprovação, aceitação e 

reconhecimento do outro para 

lidar com as situações da vida, 

pois não acredita no seu 

próprio valor, no seu poder de 

tomar decisões, fazer escolhas 

e até mesmo na sua capacidade 

de conquistar alguém e, muitas 

vezes aceita relações 

destrutivas como um prêmio de 

recompensa. 



A grande maioria dos casos de 

dependência ocorrem com as 

mulheres mas é preciso deixar 

claro que isso pode ocorrer 

também com os homens e em 

outros tipos de relação, como as 

amizades por exemplo. 

QUEM SOFRE 
MAIS COM A 

DEPENDÊNCIA?

Mas o fato é que há uma 

grande diferença entre o amor 

saudável, aquele nos 

impulsiona para frente, que 

nos faz evoluir e respeita as 

nossas individualidades, 

daquele “amor” que nos 

aprisiona, que de forma 

alguma é considerado 

saudável (pelo contrário, é 

tóxico e destrutivo) e que nos 

torna “dependentes”.



É uma pessoa submissa e 

insegura, pois sua percepção de si 

mesma é muito frágil. Sente-se 

incapaz de agir adequadamente 

sem o auxílio de outras pessoas e 

por isso recorre frequentemente 

aos outros para ser orientada, 

ajudada e direcionada, sendo que 

tudo isto surge da necessidade de 

satisfazer suas necessidades 

internas e não pelo desejo de estar 

na companhia da outra pessoa. 

COMO AGE UMA 
PESSOA 

DEPENDENTE?

Conforme DMS-IV 

 “O transtorno da Personalidade 

Dependente é um padrão de 

comportamento submisso e 

aderente , relacionado a uma 

necessidade excessiva de 

proteção e cuidados."

C R I T É R I O S  P A R A  
D I A G N Ó S T I C O



ALGUNS CRITÉRIOS PARA 
IDENTIFICAR A DEPENDÊNCIA 

EMOCIONAL 
Uma pessoa dependente emocionalmente demonstra em suas 
ações e sentimentos uma fragilidade e carência que pode afetar 

negativamente seus relacionamentos, seja nas relações 
amorosas , como entre amigos, colegas de trabalho, pais e 

filhos, entre outras.

Dificuldade em tomar decisões 

sozinho, fato que gera uma 

necessidade excessiva em pedir 

opiniões alheias para resolver 

situações da vida cotidiana. 

Necessidade em transferir a 

responsabilidade de suas ações para 

outras pessoas.
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Geralmente apresentam dificuldade 

em discordar das opiniões das 

pessoas por medo de ser 

desaprovado e perder o apoio delas, 

já que não acreditam ser capazes de 

“funcionarem” sozinhos. Por não 

acreditarem em si próprios, sentem- 

se incapazes de iniciar projetos ou 

fazer coisas de forma independente. 

Precisam de supervisão para realizar 

as coisas, ou seja, alguém que 

“garanta”, de alguma forma, que as 

coisas vão dar certo.
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Sentem-se inseguros e 

desamparados sozinhos, pois 

acreditam ser incapazes de cuidar de 

si próprios, demonstrando um medo 

excessivo de serem rejeitados ou 

abandonado. 

Quando um relacionamento amoroso 

é rompido, sentem a necessidade de 

procurar um novo relacionamento 

para suprir uma carência e um 

sentimento abandono. 
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DEPENDÊNCIA 
EMOCIONAL OU AMOR?

A pessoa anula-se de tal forma que 

perde sua identidade e exige do 

outro este empenho na mesma 

proporção. Quando não recebe 

esse retorno afetivo revoltam-se 

pela falta de gratidão e 

reconhecimento, chegando ao 

ponto de sentir uma raiva 

incontrolável sobre os outros e 

sobre si próprios porque fica com o 

sentimento: “Eu dei tudo de mim e 

não percebi mudanças”.

A pessoa estrutura a sua vida em 

torno da vida do “outro” de tal 

forma que é difícil para ela 

imaginar sua própria existência 

sozinha. O dependente emocional 

demonstra uma forma de 

dependência em relação às 

pessoas semelhante à 

dependência de drogas ou álcool, 

sexo ou compulsão alimentar e 

necessita de tratamento, pois pode 

destruir a própria vida. 

Muitas vezes as pessoas justificam a entrega total ao outro dizendo: “olha 

como eu amo essa pessoa!!!” e não percebem o quanto as suas 

fragilidades estão embutidas neste pensamento… 



São pessoas que apresentam baixa autoestima, 

se depreciam frequentemente e magoam-se 

facilmente com as opiniões alheias, além disso, 

apresentam dificuldade em expressar seus 

sentimentos por medo de sentirem-se 

vulneráveis.

Quando o relacionamento amoroso do 

dependente emocional chega ao fim, este 

tem a tendência em procurar outra pessoa 

problemática para dar início a um novo ciclo. 

O problema é que muitos adultos não 

amadurecem e permanecem como crianças 

por toda a vida num relacionamento 

amoroso. O ser humano se torna maduro no 

momento em que ama e não somente 

necessita do outro. Abastece sua relação de 

trocas e não só recebe…. Este é um amor 

verdadeiro! 



5 passos para se tornar 
 menos dependente

CONSCIÊNCIA DA DEPENDÊNCIA EMOCIONAL01
A consciência da dependência emocional é o primeiro passo para começar a superar 

os sentimentos. Sem ter consciência do que está acontecendo, tudo vai continuar 

como está e o sofrimento tenderá a continuar. Ao passo que se uma mudança for 

buscada, ela pode ocorrer com a criação de mais autoestima, autovalorização e/ou 

com a ajuda de psicoterapia.

RECONHECER SEU VALOR02
Reconheça o seu valor e trabalhe para aumentar a autoestima, que pode ser 

melhorada com o foco em pensamentos positivos sobre si mesmo, percebendo suas 

limitações bem como suas conquistas, estabelecendo metas e objetivos, ajudando 

outros e fazendo o que te faz sentir bem.

PERCEBER QUE VOCÊ TEM O CONTROLE DE SI03
Perceba que você tem o controle de si, incluindo seus sentimentos, emoções e 

ações. Algumas vezes acontecem eventos na vida que são incontroláveis, mas 

você precisa perceber o que você pode controlar. Não permita que outra 

pessoa controle o caminho que você deve seguir. 

Veja também o que você pode e o que você não pode controlar. 

RECONHEÇA AS SUAS NECESSIDADES EMOCIONAIS04
Reconheça as suas necessidades emocionais e não dependa de uma única 

pessoa. Ou seja, trabalhe para construir uma rede de relacionamentos 

(amizades, colegas, familiares) e também considere a importância de fazer 

terapia. Afinal, na terapia podemos falar coisas que não falaríamos em outros 

tipos de relacionamento.

NÃO PROGRAME O SEU DIA DEPENDENDO DE OUTRA PESSOA05
Perceba que você também possui necessidades que são importantes e você precisa ter 

controle da sua própria vida e fazer as suas coisas independente dos outros. Você pode 

se comprometer e reconhecer as necessidades do outro, mas você tem que se lembrar 

igualmente que você tem que viver sua vida, para além do relacionamento.



...que o dependente emocional, 

muitas vezes, aceita qualquer 

tipo de relação por medo de 

perder a outra pessoa. Com o 

medo de ser abandonado(a), 

muitas vezes tolera abusos 

sexuais, verbais, físicos e 

psicológicos entre outros.

O mais grave é...



A psicoterapia irá auxiliar a pessoa a 

expressar os seus sentimentos e 

necessidades de forma mais adequada e, a 

partir daí, ela adquire noção dos seus 

limites e ganha perspectiva sobre si 

própria. 

Utilizaremos técnicas que auxiliam na 

busca da individualidade dentro de um 

relacionamento amoroso, por exemplo, 

para que cada um tenha seu espaço de 

tempo e privacidade que é fundamental 

para a autoestima de ambos. 

A dependência emocional pode influenciar 

negativamente, cegar e impedir seu 

crescimento. Aprove-se mais, ame-se muito 

mais e dependa especialmente de você! 

Como a psicoterapia pode ajudar?

O psicólogo irá auxiliá-lo a identificar em 

que áreas da vida essa dependência surge 

e de que forma está afetando sua vida e 

suas relações, além de buscar as causas e 

tratá-las. 

Neste processo será fortalecida a sua 

autoestima, tornando-o mais seguro e 

dependente de si próprio. Quando as 

pessoas começam a gostar de si mesmas, 

aprendem a cuidar de suas próprias 

feridas. 

Quando nos amamos, procuramos pessoas 

que nos valorizem e nos respeitem pelo 

que somos. 

Este ciclo de dependência pode ser 

interrompido e desfeito quando a pessoa 

dependente, compreende que a solução 

do seu problema mora dentro de si próprio, 

pois precisa tomar responsabilidade por si, 

tomar conta da sua vida e assim ficar 

disponível para poder verdadeiramente 

amar. 



Todos nós dependemos de
atenção, de afeto, carinho e

amor; o problema está no
exagero que leva uma pessoa a

acreditar que não vive sem a
outra. Qualquer relação deve

ser baseada em trocas
equivalentes e supõe pessoas

inteiras, cientes de suas
emoções e opiniões, de suas

crenças e seus valores.



Sou Psicóloga dedicada ao atendimento no consultório localizado na Praça

Saens Peña - Tijuca(RJ). Realizo atendimentos individuais: adolescentes,

jovens e adultos e participo ativamente do meio acadêmico, atualizando-me,

constantemente, teórica e tecnicamente com o objetivo de aperfeiçoar os

serviços prestados. 

Neste momento estou abrindo espaço online para conversar sobre as dores,

emoções e comportamentos vivenciados nos relacionamentos através do

projeto “Encontros e Desencontros”. 

Tenho como objetivo principal compartilhar conteúdos que proporcionem

reflexões sobre relacionamentos, comportamentos e emoções às pessoas que

desejam (re)pensar este campo tão importante de nossas vidas.   

Minha ideia é escrever sobre estes temas na visão da Psicologia e para isso

usarei uma linguagem acessível ao público que manifestar interesse nestas

leituras. 

Criei o Psique e Práxis - Psicologia Online, portal que permite conectar a

prática psicológica aos clientes/pacientes que a procuram onde quer que eles

estejam com segurança e qualidade. O atendimento online é previsto e

autorizado pelo CFP atendendo as pessoas suas casas através de

videoconferência. 

PSICÓLOGA CLÍNICA 
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PRESENCIAL E  ONLINE 

Marisa Gaspar

http://www.praxisanalitica.com/
http://www.praxisanalitica.com/
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