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Personalidade

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ESQUIVATRANSTORNO DE PERSONALIDADE ESQUIVA

E v i ta n do
a v ida

E v i ta n do
a v ida

APESAR DE TER UM NOME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO, O TRANSTORNO DE 
PERSONALIDADE ESQUIVA ESTÁ MUITO MAIS PRESENTE NO NOSSO DIA A DIA DO QUE POSSAMOS 
IMAGINAR. PODEMOS ESTAR VIVENDO NESTE MOMENTO OU PODEMOS TER ALGUM AMIGO OU 

FAMILIAR COM O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ESQUIVA. MAS, ANTES DE TUDO, VOCÊ SABE O QUE É 
UM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE? VOCÊ JÁ DEVE TER OUVIDO A FRASE: “ELE TEM PERSONALIDADE 
FORTE”, MAS O QUE SERIA REALMENTE O QUE CHAMAMOS DE PERSONALIDADE? PODEMOS DEFINIR A 
PERSONALIDADE PELO  CONJUNTO DE TRAÇOS EMOCIONAIS E OS COMPORTAMENTOS DE UMA PESSOA: 
PARA FICAR MAIS FÁCIL DE COMPREENDER, É O FAMOSO “JEITÃO DE SER”. O MODO DE SENTIR AS 
EMOÇÕES, DE AGIR E DE ENTENDER O MUNDO À SUA VOLTA. O MODO QUE A PESSOA É AO LONGO DOS 
ANOS DE SUA VIDA, A PERSONALIDADE, SEMPRE SERÁ O MODO DE SER, OU SEJA, O QUE DE FATO ELA É, 
NUNCA UM ESTADO OU UMA FASE DE SUA VIDA. 

E quando falamos “Você tem alguns traços fortes”? O que seriam esses traços de personalidade? Para que 
possamos entender um pouco mais sobre a personalidade e toda a complexidade que envolve esse termo, 
vamos compreender um pouco melhor sobre o que seria um traço de personalidade, ou seja, um aspecto de 
comportamento que seja duradouro na pessoa. Aquela tendência a ser muito social ou isolado, ter confiança 
nos outros ou ser muito desconfiado. Esses traços de personalidade são dependentes de fatores como de onde 
essa pessoa vem, qual é a cultura do lugar em que ela vive ou cresceu, o que a sua família lhe passou como 
hábitos e tradições, o que aquela sociedade que ela vive espera e insere nela como o correto a se fazer. Os 
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Psicanálise

UM MEDO 
QUE VOCÊ 
NÃO 
CONSEGUE 
ENTENDER, 
EXPLICAR 
E MUITO 
MENOS SABE 
COMO E 
QUANDO ELE 
COMEÇA A 
APARECER.

hábitos que vão se enraizando e se tor-
nando parte do comportamento comum 
da pessoa são elementos dos traços de 
personalidade que ela vai conquistando 
ao longo de sua vida. O que torna esses 
traços de personalidade diferentes entre 
uma pessoa e outra (pessoas de uma mes-
ma família, por exemplo) são a amplitude 
e a intensidade que cada traço é vivido.

Mas se estamos falando sobre a 
personalidade e os traços, como pode-
mos saber o que seria um transtorno 
de personalidade? Então, é aqui que 
começamos a entender um pouco mais 
sobre esse conjunto de transtornos que 
não são nada fáceis de serem identi-
ficados, pois, como o próprio nome já 
diz, são transtornos de personalidade, 
ou seja, muitas vezes são encarados 
como o “jeitão de ser” de alguém e por 
isso o diagnóstico e a procura por ajuda 
profissional podem demorar anos e a 
pessoa pode ter chegado em um nível 
de sofrimento muito alto, por se tratar de 
um diagnóstico difícil.

Quando falamos de transtorno, seja 
qual for a classificação dele, estamos 
falando de algo que traz prejuízos à vida 
do indivíduo, como dificuldade em se 
relacionar com as outras pessoas ou difi-
culdades em executar atividades do seu 
dia a dia. Sofrimento, comprometimento 
do desempenho comum do indivíduo. 
A vida e as atividades começam a ser 
severamente prejudicadas, chegando 
em níveis como dificuldade em falar 
com pessoas, sair de casa ou ir trabalhar, 
chegando em níveis extremos nos quais 
pode-se identificar claramente que a 
vida daquela pessoa está completamen-
te paralisada e prejudicada.

Como disse, a personalidade e seus 
traços são formas de ser, são sólidos, não 
apenas momentos, fases da vida. Agora 
imagine que você tem uma personali-
dade com alguns traços que começam 
a destruir a sua vida social, pessoal e 
profissional? E você acredita fielmente 
que é apenas o seu jeito de ser, que 
você nasceu assim e pronto. Eis então a 
grande dificuldade em separar o que é 
comum do que é transtorno. Lembre-se 
de que você é único, possui vários traços, 
mas eles sempre serão encarados e rea-
lizados de forma diferente, mas quando 
isso impossibilita você de viver, pode ser 
um sinal de alerta e a hora certa de pro-
curar a ajuda profissional para retomar a 

sua qualidade de vida e entender sobre 
você mesmo. 

Agora imagine que você sente medo, 
muito medo. Um medo que você não 
consegue entender, explicar e muito 
menos sabe como e quando ele começa 
a aparecer. Um medo tão forte de que 
você seja ridicularizado, que você seja 
criticado, que você seja julgado e até 
mesmo desprezado? Terrível, não? Pois 
bem, esse medo é o sentimento real de 
quem possui o Transtorno de Personali-
dade Esquiva, que comumente é confun-
dido com a Fobia Social. Entretanto, na 
Fobia Social as pessoas experimentam 
uma ansiedade enorme e se sentem 
acuadas em situações sociais comumen-
te temidas, ou seja, situações e eventos 
que possuem o estigma para serem temi-
das. Situações de interação com o meio, 
o ambiente, a sociedade, um conjunto. 
E mesmo com a consciência e conheci-
mento tendem a evitar as situações, os 
eventos sociais, a qualquer custo. No 
Transtorno de Personalidade Esquiva, o 
medo é gerado por qualquer situação de 
interação, seja ela individual ou coletiva. 
Veja, estamos falando de medo e não de 
desinteresse e desdenho de interação 
social, que são características e outros 
transtornos de personalidade. 

Apesar de ser muito difícil identificar 
o Transtorno de Personalidade Esqui-
va, existem alguns sintomas que ficam 
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“Por isso, é im-
portante observar 
a si mesmo e as 
pessoas ao seu 
redor, elas podem 
pedir ajuda de 
uma forma bem 
silenciosa (...)”

bem demarcados e conforme as suas 
repetições, por ser um transtorno de 
personalidade, podem ser observados: o 
medo irracional, paralisante de rejeição, 
críticas, ridicularização e depreciação em 
qualquer contato interpessoal. O nível da 
autoestima é baixíssimo, levando a crer 
que a pessoa é inadequada para qual-
quer tipo de interação. É como se a pró-
pria pessoa a criticasse o tempo todo a 
ponto dela mesma se limitar de interagir, 
pois a sua visão de si mesma já se tornou 
tão real que ela acredita totalmente que 
em qualquer atividade ou relação ela 
será ridicularizada apenas por existir. 

Dificuldade em assumir riscos, dificul-
dade em se envolver em novas atividades, 
não conseguem se arriscar em atividades, 
amizades, relações novas e desconheci-
das, isso também está ligado ao profundo 
sentimento de desconfiança – as pessoas 
com esse transtorno sempre estão alertas, 
sempre ligadas e com sentimento de 
insegurança em relação a si mesmas e aos 
outros. Uma hipersensibilidade em receber 
críticas e desaprovações, o sofrimento 
emocional é tão intenso que as pessoas 
se sentem feridas e magoadas de forma 
intensa e irreversível. 

Donas de uma rotina cravada, regula-
da e sem nenhuma novidade, as pessoas 
que possuem esse transtorno tendem a 
se isolar em sua casa, em um ambiente 
seguro – quase sempre seguro, pois estão 
sempre desconfiadas – dificilmente con-
seguem inserir novas atividades, hábitos, 
pessoas e até mesmo relacionamentos 

amorosos em suas vidas.
Infelizmente, a pessoa que possui 

esse transtorno não consegue identificar 
os sintomas e muito menos pedir ajuda, 
por acreditar que sempre será ridicu-
larizada e criticada. Por ter um medo 
enorme do que os outros vão pensar e 
de como ela é infinitamente inferior, de-
sagradável e inútil. Por isso, é importante 
observar a si mesmo e as pessoas ao seu 
redor, elas podem pedir ajuda de uma 
forma bem silenciosa, pois estão com 
medo, vergonha e, claro, não consegui-
ram ainda compreender o quanto estão 
sendo prejudicadas.

Apesar dos estudos sobre esse 
transtorno de personalidade avançarem 
ao longo dos anos, ainda não é possível 
identificar a origem dele. Se é um fator 
biológico, genético ou devido aos fatores 
sociais. Mas é possível, sim, recorrer ao 
tratamento e retomar a vida. Os trata-
mentos hoje consistem em psicoterapia, 
psiquiatria e medicação. O processo de 
psicoterapia desenvolve a capacidade de 
identificar os pontos críticos dos sintomas 
e também pode auxiliar a compreender 
quais são os fatores que mantêm o com-
portamento tão enraizado e paralisante.

Porém, a questão mais importante da 
psicoterapia no caso do Transtorno de 
Personalidade Esquiva é a desconfiança 
imensa que a pessoa sente de tudo e de 
todos, podendo ter muita dificuldade em 
aderir e seguir com o tratamento. Por isso, 
o psicólogo deve desenvolver de forma 
efetiva a confiança entre ele e o pacien-
te para que o tratamento tenha melhor 
desempenho. E, sempre que possível, se 
aliar às pessoas mais próximas para que 
auxiliem no tratamento. O fato é que esse 
transtorno pode ter uma rejeição maior 
ao tratamento por manter exatamente o 
medo irracional de ser julgado e criticado. 
Por isso, é importante levar o conheci-
mento para que a pessoa entenda que a 
sua vida, seus sentimentos e suas sensa-
ções são respeitadas e validadas e, claro, 
podem ser trabalhadas de forma positiva 
para que ela comece a ter mais conheci-
mento de si mesma, mais autocontrole, 
mais qualidade em seus relacionamentos 
e tenha uma oportunidade de não evitar a 
sua própria vida. 
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