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Não somos livres para 
nos sentirmos atraídos 
por qualquer pessoa.



Todos nós temos listas bem específicas definindo o 
que as pessoas que podemos amar precisam ter 

como características.

(Stevens & Roediger, 2017) 



As relações primárias nos dão modelos de como 
amar e sermos amados, podendo causar estragos 

nas chances de sermos felizes.

(Stevens, 2016)



A aprendizagem emocional carece de palavras e 
sempre vai ser sentida como verdadeira;

Ela é como uma pessoa misteriosa, com muitos 
segredos e pouco conhecida, mas de alguma 

forma familiar e muito atraente. 

(Stevens, 2016)



A química do cérebro ligada aos 
Esquemas Iniciais Desadaptativos

(EIDs) 



Busca pelo padrão conhecido;

Aversão por qualquer semelhança com o 
padrão de experiências parentais nocivas;

O oposto como salvação.

Aspectos Inconscientes da Atração 

(Stevens & Roediger, 2017) 



Ajudar o paciente a identificar (cognitivamente e 
emocionalmente) o seu padrão de atração de forma 

mais profunda.

Na prática...



Quais foram os seus maiores sofrimentos nas
relações com os cuidadores?

Você se sente atraído de alguma forma por
esse sofrimento nas relações adultas?
, como sempre, na tentativa de entender a nós
mesmos.



Você está causando problemas para as
pessoas, repetindo padrões comportamentais
que lhe trouxeram sofrimento na infância?

Você está desprezando certas pessoas por elas
terem características que você associa com
pessoas que lhe causaram sofrimento quando
era criança mesmo que essas características
não sejam perigosas?
, como sempre, na tentativa de entender a nós
mesmos.



Você consegue estar aberto para conhecer
pessoas com características boas, mas que não
são fortemente atraentes para você em um
primeiro momento? começa, como sempre, na
tentativa de entender a nós mesmos.



Química esquemática

(Stevens & Roediger, 2017) 



Romantismo idealizado

�Expectativas distorcidas;

�Tentativa de corresponder demandas não
cumpridas;

�A busca pelo amor incondicional;

�Idealização do parceiro;

�Paixão x Compromisso amoroso.

Ilusão

(Stevens & Roediger, 2017) 



MERGULHAR NA ILUSÃO para: 

Identificar necessidades não atendidas nas vivências 
precoces;

Identificar necessidades adultas e formas mais 
assertivas de obtê-las.  

Na prática...



Problemas comuns gerados pela química 
do esquema: 

� Escolhas amorosas tendenciosas e
padronizadas;

� Repetição de sensações esquemáticas
constantes;

� Transgeracionalidade de EIDs;

� Deterioração dos relacionamentos.



�Parceiros não conseguem atender as necessidades
emocionais primordiais um do outro;

�Parceiros possuem EIDs que levam a uma
hipersensibilidade e distorções nas interações
diárias;

�Parceiros possuem EIDs e Modos de enfrentamento
que se chocam e levam a ciclos esquemáticos
repetitivos e destrutivos.
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As principais fontes esquemáticas para 
problemas nos relacionamentos são:

(Behary & Young, 2011) 



A conscientização do esquema é uma parte 
importante do que pode ser uma base para uma 

maneira diferente de olharmos os 
relacionamentos; 

Entender essa dinâmica pode mudar os padrões 
disfuncionais estabelecidos nas relações. 

(Stevens & Roediger, 2017) 

Na prática...



Ressignificação de vivências primárias nocivas nos 
relacionamentos;

Quanto menos valente estão os EIDs, mais liberdade 
na escolha dos parceiros e menos hipersensibilidade 

emocional nas relações.  

Na prática...



A fórmula é simples::

Se os esquemas influenciarem as interações
posteriores, a mudança de esquemas pode
alterar a vulnerabilidade em relacionamentos
adultos;

Isso pode até mudar a atração e o lado perigoso
do amor romântico.



Os mapas internos do amor certamente não 
são fáceis de entender;

Precisamos descobrir o que eles estão ditando 
para que haja maior libertação de suas 

demandas.



Ao perceber que é possível amar e ser amado de 
forma diferente na vida adulta, uma 

ressignificação cognitiva e emocional acontece;

Para isso, é preciso nos acostumarmos com algo 
que pode, à primeira vista, ser desafiador e 

assustadoramente desconhecido: 
SER FELIZ COM ALGUÉM QUE É BOM PARA NÓS
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