
Terapia de casal e relações amorosas 

 

Relacionar-se afectivamente numa relação amorosa, além de saudável, é muito 
importante para a vida pessoal e social do sujeito. No entanto, saber conviver e 
partilhar a vida com outra pessoa de forma harmoniosa pode ser um grande desafio, 
já que estamos perante duas pessoas que trazem uma herança familiar de outras 
gerações.  

A vida a dois muitas vezes acaba em desgaste por pequenos desencontros do dia-a-
dia, brigas constantes, pelas divergências de opinião, discussões sobre a relação que 
não levam a nada, por aquelas manias que o outro tem, intrusão da família de origem, 
desacordo na educação dos filhos, traições, portanto, são diversos os factores que se 
acumulam fazendo com que o casal se distancie. E, nos momentos de crise, o bom e 
velho diálogo, que é fundamental para qualquer relacionamento, acaba por ser algo 
bastante difícil. 

 

Antes de colocar um ponto final num relacionamento estável ou no casamento, por 
causa dos conflitos, procurar uma terapia de casal pode ser uma ajuda preciosa para 
encontrar um caminho que traga paz e harmonia para os dois. A função da terapia de 
casal não é evitar a ruptura do casal, mas facilitar o encontro da melhor solução para 
ambos. Pode-se evitar um divórcio ou o casal pode decidir que não quer mais 
continuar a relação e que estão melhor sozinhos.  

 

Mas afinal a terapia de casal é eficaz? 

 

Quando o assunto é o casal, a pergunta mais comum é “Terapia de casal funciona?” e 
se realmente dá resultados positivos. A terapia de casal funciona sim, mas é preciso 
saber desde o início que não existe uma fórmula mágica para salvar relacionamentos. 
A finalidade da terapia é fazer com que as pessoas parem tudo o que estiverem 
fazendo por algumas horas e tenham a oportunidade de rever a vida a dois, se 
dediquem a olhar para si, para a sua vida, repensem as suas atitudes e dificuldades, 
enfrentem os sentimentos que julgam difíceis de lidar e aprendam a respeitar-se no 
diálogo e tenham oportunidade de analisar a historia familiar e relacional de cada um. 
A análise do genograma é fundamental para uma boa compreensão das repetições 
que o casal faz, muitas vezes, vínculos que atravessam gerações.  

 

É um espaço apropriado para facilitar o diálogo, com a ajuda de um profissional 
capacitado que escutará tudo atentamente. No entanto, a função do terapeuta de casal 
não é dar conselhos ou palpites na vida das pessoas. O terapeuta de casal irá ajudar a 
descobrir novas possibilidades na relação e a aprender a resolver os conflitos de 
forma assertiva.  

 

Não existe a altura indicada para começar a terapia de casal, mas é fundamental que, 
antes de tudo, o casal consiga reconhecer a insatisfação para evitar que as brigas e 
crises cheguem a um ponto extremo. A principal pista é saber reconhecer quando as 
brigas estão fazendo com que se perca o respeito. 

 



Quem procura a terapia de casal deve saber também que o objectivo não é evitar o 
divórcio, e sim melhorar o relacionamento, tentar uma reconciliação. No entanto, 
nada impede que ambos cheguem à conclusão de que serão mais felizes separados. 
Nesses casos, mesmo que a dor seja inevitável, a terapia de casal ajuda as pessoas a 
enfrentarem a situação de forma menos traumática. 

 

A terapia de casal é prolongada como as outras formas de terapia? 

A terapia de casal dura até que o casal esteja em condições de funcionar sozinho ou 
queira. Não há tempo estabelecido para a terapia de casal.  


