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COMPORTAMENTO

“Ele fazia
intrigas”

Amigos dos
namorados que
elas detestam

A universitária Tamires Ivo Britto, de 21 anos, sabe bem o que é
ter a vida invadida por amigo de
namorado.
Tamires conta que já chegou a
ter relacionamento ameaçado
por causa de interferência alheia.
“Ele fazia intrigas e chegou a investigar a minha vida nas redes
sociais para tentar descobrir algo
errado a meu respeito. Com isso,
a saída foi nos afastarmos dele.
Mas, logo depois, a pessoa percebeu e parou com tais atitudes”,
detalha Tamires.
Ela confessa que há amigos
que são um incômodo para os relacionamentos. E destaca três
perfis que mais reprova: o invejoso, o festeiro e o mentiroso.
“O invejoso costuma criticar a
vida dos outros e vê defeito em tudo. O festeiro insiste em chamar o
namorado da gente para sair, enquanto que o mentiroso adora
contar vantagem em tudo o que
faz e adora se vangloriar”.

Pesquisa revela que
maioria das mulheres
não gosta de amigos
de seus parceiros.
Mas quais são os
mais ameaçadores?
Roberta Peixoto
er um namorado e correr o
risco de vê-lo ser influenciado negativamente pelos
amigos. O dilema é comum e faz
parte da vida de boa parte das mulheres.
E quais seriam os perfis mais irritantes na opinião da mulherada?
Entre eles, aparecem os baladeiros,
o possessivo, o folgado sem-noção
e, é claro, o temido mulherengo.
A prova de que alguns amigos
não são bem-vistos está em uma
pesquisa realizada pela equipe que
produziu o filme “Dose Dupla”, no
ano passado, e que revelou que
75% das 2 mil mulheres entrevistadas não gostam dos amigos de
seus paqueras, namorados, noivos
ou maridos. Tem mais: 16% delas
já confessaram tentar evitar que os
maridos saiam com algum amigo
considerado perigoso.
A psicóloga Pamela Magalhães,
especialista em casais e núcleos familiares, afirma que “o principal
receio das mulheres é a possibilidade de o amigo ter tal influência no
parceiro, que o faça desvirtuar, perder o foco, descomprometer-se da
relação e corromper os ideais afetivos que pautam a confiança e qualidade da relação”.
No entanto, Pamela garante
que o perigo só existirá se a
parceira não tiver um bom jogo
de cintura para lidar com o fato
de que os amigos do parceiro
sempre existirão. “Se tivermos uma relação pautada em
cumplicidade, carinho e o bom
e velho diálogo com
nosso eleito, conseguiremos preservar nossa
relação de possíveis
'ameaças' e, de quebra,
aprenderemos a ser bastante políticas com tais perfis de amigos, sem perdermos
qualquer ponto com ele”, ensina a
psicóloga.
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PERFIS QUE INCOMODAM

Mulherengo baladeiro
Está sempre ligando ou mandando mensagens, convidando
para festas. O assunto é sempre
a última conquista da semana e
as teses de doutorado sobre as
vantagens de ficar solteiro.

Possessivo
O cara possessivo estará colado ao amigo em qualquer situação, seja almoçando, tomando
café ou em happy hour.

PERFIS QUE INCOMODAM

Autodestrutivo
Não tem bom-senso ou qualquer noção de limites. Vive como
se o amanhã não existisse. Está
sempre jogado no chão do banheiro de um bar; caído sobre a
mesa de trabalho ou no tapete
da sua sala. Bebe demais ou usa
drogas ilícitas.

Infantil
Imaturo, não tem responsabilidade com estudo ou trabalho e é
ocioso boa parte do tempo.

Amigo problema
Sempre apresenta problemas
e reclama da vida.

ARTE: ANDRE FÉLIX

Invejoso
Costuma criticar a vida dos
que estão à sua volta e sempre
encontra defeito em tudo.

Mentiroso
Mente sobre quase todos os
aspectos da sua vida.

PESQUISA

Folgado
Esse cara tem certeza
de que a casa do amigo é
extensão da dele. Vira e
mexe chega sem avisar ou
pedir licença, já vai abrindo a geladeira, deitando
Fonte: Mulheres e especialistas entrevistados.

no sofá... Ou então, se inclui em diversos programas românticos, jantares,
viagens, ignorando completamente a possibilidade do casal querer ficar
sozinho.

31% dos
caras
já atrasaram
para o jantar com a
gata porque ficaram
no happy hour
Fonte: Enquete das revistas
VIP e Nova
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