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Para muitas pessoas,
principalmente para as mulheres, a
convivência com a sogra nem
sempre é fácil. 

Afinal, elas 'dividem' o amor do
mesmo homem e ambas possuem
uma história de amor e vivência
com ele.

Cada uma acreditando saber o que
é melhor para a família.

É claro que esse relacionamento
não é tão espinhoso para todos, 
podendo até mesmo resultar em
uma bela amizade. 

No entanto, quando falta respeito
na relação.
 
- Seja por parte da sogra ou da nora
(ou das duas) 

-A convivência pode ficar bem mais
complicada, principalmente se elas
morarem a poucos metros uma da
outra ou até mesmo na mesma
casa.

De um modo geral, o que mais
pega nesses casos de proximidade
é a intromissão da sogra no dia a
dia do casal.

SOGRA
CONTROLADORA                   
( COMO LIDAR?)

Ela tenta determinar
como a nora deve conduzir a vida
familiar, a educação dos filhos e
até mesmo como as tarefas
domésticas devem ser realizadas!

Lidar com uma sogra autoritária e
intrometida é um desafio, mas se
você não souber como contornar a
situação, sua vida em família
pode se tornar uma batalha
constante.

Driblar o problema requer muita
diplomacia e jogo de cintura.

Por isso, é importante aprender
estratégias de sobrevivência
pacíficas e maduras, que possam
transformar uma situação ruim em
positiva.

Sabemos que não é nada fácil lidar
com pessoas com temperamentos
diferentes do nosso.

Mais se tratando de sogra,
precisamos abrir uma sensação
para isso, até porque é mãe do
nosso marido e não queremos
problemas com ele. 

Então todo sacrifico é valido para
tentar viver uma harmonia com a
sogra.
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E - B O O K

VEJA A SEGUIR ALGUNS
DESSES PASSOS QUE
SERÃO FUNDAMENTAIS
PARA LHE AJUDAR COM
SUA SOGRA:



1- Socialize com a sua sogra

Se você interage com ela apenas
durante os conflitos ou quando
outras pessoas estão em volta.

Vocês nunca terão uma chance de
se relacionar de maneira casual e
amigável. 

Sair para tomar um café ou assistir
um filme juntos pode ajudar a fazer
com que se conheçam em nível
pessoal, em vez de através dos seus
papéis regulares como membros
de uma família.

2- Converse com seu companheiro

Talvez a sua sogra mandona seja
uma causa constante de
discussões, ou talvez você evite o
assunto. 

Uma conversa calma e honesta é
importante. 

Arrume um tempo para que você e
seu cônjuge possam ficar sozinhos
e não serem interrompidos.

Desabafe sobre as suas
preocupações com a sua sogra,
converse de forma objetiva e evite a
raiva, o sarcasmo e a censura.

Não peça para que o seu parceiro
escolha do lado de quem ficar, diga
as suas preocupações e peça apoio
e compreensão.

Nunca esqueça de uma coisa
independente de tudo ela é a mãe
dele, você quere confrontar ela de
frente é obvio que você.
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vai sair perdendo seu marido
jamais vai ficar contra ela a favor de
você seja sábio opte sempre pelo o
diálogo.

3- Fale e aja com firmeza

Há uma diferença entre iniciar
discussões e defender os direitos da
sua família em momentos
adequados. 

Se a sua sogra critica a
forma como você equilibra o
trabalho e as tarefas domésticas.

Por exemplo, não fique calada
apenas para evitar conflitos. 

Em vez disso, seja educada e firme,
dizendo alguma coisa como "sinto
muito por você se sentir assim, mas
eu preciso pedir para você respeitar
as minhas decisões".

Você falando sempre dessa forma
estará colocando-a ela em seu
lugar, pois ela entenderá quem
manda na sua casa é você. 
 
4-  Crie regras

Quando a avó visita de vez em
quando, ela até pode mimar um
pouco os netos, mas quando a
sogra é uma presença constante, a
sua relação com os próprios filhos
pode ficar tensa. 

Explique às crianças que eles
precisam respeitar as suas regras
como mãe delas. 
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Se a sua sogra interfere com o
horário do dever de casa, por
exemplo, explique que elas
precisam passar certa quantidade
de tempo na escola, antes da visita.

Se o seu cônjuge tende a escutar
aos conselhos da mãe antes dos
seus, o que causa um conflito na
casa a respeito dos problemas
pessoais.

Crie uma regra dizendo
que vocês precisam discutir essas
questões em esfera privativa, antes
de procurar por conselhos em
outros lugares.

5- Controle os horários

Se a sua sogra está sempre fazendo
visitas em momentos inesperados,
agende a duração delas, ou
determine certos horários em que a
sua família não aceitará visitas.

Converse diplomaticamente sobre
isso com o seu companheiro e a sua
sogra; 

Não foque no comportamento dela,
em vez disso, fale sobre a
necessidade de espaço pessoal
para você e sua família. 

Estenda a mesma cortesia a ela,
prometendo que não a visitará fora
dos horários que ela especificar.



" É você que eu quero." 
"Você é minha prioridade"
"Ou até você vem primeiro."

O relacionamento sogra e nora só é
prejudicial quando, de alguma
forma, prejudica o casamento.

Problemas entre sogra e nora
podem tornar o casamento dos
sonhos em um pesadelo quando
ambos não colocam limites em
seus relacionamentos, lembre-se o
casamento é formado por dois não
três. 

Sei que é comum as mulheres
descontarem a frustração sobre
suas sogras em seus maridos e
esperarem para que eles tomam
uma iniciativa para mediar os
problemas entre as duas. 

E na maioria das vezes os maridos
não sabem o que fazer, e acaba
deixando as esposas ainda mais
irritadas.

Quando um casal assume o
compromisso do casamento, é
comum ouvir nos votos a frase
como 
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Os homens devem saber que isso
se aplica até quando assunto é a
mãe deles.

Os homens precisam deixar bem
claro para suas mães que suas
esposas vêm em primeiro lugar.

Isso não quer dizer que ele irá
deixar a sua mãe de lado ou de
respeitá-la.

Mas sim deixar claro para sua mãe
que hoje a família dele é sua
esposa.

QUANDO A SOGRA É
UM PROBLEMA: 6
TIPOS DE SOGRA E O
QUE FAZER?

QUANDO O
RELACIONAMENTO
SOGRA E NORA AFETA
O CASAMENTO?

A esposa quer que o marido não
tenha mais contato com sua
mãe.

A esposa espera que o marido
conserte a sua mãe ou
Problema.

O marido fica furioso e briga
toda vez que sua esposa

 A esposa começa a discussão
falando da sogra e de repente a
discussão é sobre problemas
entre o casal.

A esposa começa a perder o
respeito por seu marido por
causa da sogra.

tenta demonstrar sua frustração
com algo que sua mãe fez.



Você sabia que existem seis tipos
de sogra que são um grande
problema no casamento? Se sua
resposta for não, vou lhe
apresentar.

1- sogra falsa

A sogra falsa tem costume de tratar
a nora bem na frente do filho, mas
maltrata quando ele não está por
perto.

2- Sogra intrometida 

A sogra intrometida é aquela que
se envolve no relacionamento do
casal e principalmente no modo de
sua nora criar os filhos.

3- Sogra ciumenta

O nome já diz tudo né. A sogra
ciumenta é aquela que morre de
ciúmes do filho e quer fazer de
tudo uma competição.

4- Sogra indiferente

A sogra indiferente é aquela que
não faz questão nenhuma de
ser agradável para a nora. 

Ela não é agradável e nem
desagradável, é indiferente. 

Ela costuma fingir que a nora não
existe.

5- Sogra dissimulada

A sogra dissimulada é aquela que
assume vários papéis, ela tenta
manipular tudo e todos à sua volta.
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6- sogra amiga da ex

A sogra falsa tem costume de tratar
a nora bem na frente do filho, mas
maltrata quando ele não está por
perto.

O QUE FAZER COM
SOGRAS DESSES
TIPOS:
1- Mantenha o foco no seu
casamento, não na sua sogra.

Casamento é União. 

O seu foco deve ser nutrir o
casamento.

Joga fora qualquer sentimento ou
pensamentos ruins que afastem
você do seu marido, a sua sogra não
vale seu estresse.

2- Saiba o que você quer do seu
marido:

Muitas mulheres não deixam claro
o que elas querem que seus
maridos façam em situações assim.

O que você quer dele? 

Você quer apenas desabafar e quer
que ele ouça o que que ele entenda
verdadeiramente o que você está
sentindo? 

Lembrando que muitas vezes ele
não será capaz de consertar a mãe
ou o problema.

Seja direta e explique o que você
quer dele.



O que a maioria dos casos leva a
crer, é que essa dificuldade
acontece devido aos ciúmes que a
sogra pode ter do filho.

O que acaba causando uma certa
disputa entre a mãe e a mulher.

Este sentimento pode ser devido ao
medo da perda. 

Muitas mães acham que o filho a
amará menos por ter se casado… 

ou que não terão mais o mesmo
convívio, mas sabemos que não é
bem assim.

De certo, muitas coisas irão mudar.

Mas o sentimento que ele sente por
ela, não. 

E fazê-la compreender isso é dever
do filho, através de gestos de
amor, carinho e muito diálogo,
como: ligações inesperadas,
mensagem pelo Whatzapp em fim.

A todo tempo ele precisa mostra
para a sua mãe que ela também
tem importância em sua vida, mais
sem deixar a sua esposa de lado.

Mas temos que levar em
consideração que muitas noras
também não Facilitam. 

Acabam atrapalhando mais a
situação que já está ruim, resolvem 
entram em uma disputa infundada
de atenção e, com a falta de
maturidade dos dois lados (nora e
sogra).
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Sua sogra sempre vai amar o filho
dela, e ele a ela. 

Por isso é seu dever cooperar para
que sua união dê certo, afinal as
duas querem ver o mesmo homem
feliz. 

Então faça seu papel!

LEMBRE-SE DE UMA
COISA:

3- Encontrem uma solução:

Se a mãe dele tem um problema,
fale com ele. 

Não guarde seus sentimentos por
medo de ofendê-lo. 

É preciso os dois chegar a uma
solução para resolver o problema.

SOCORRO! É MINHA
SOGRA? PASSOS DE
SOBREVIVÊNCIA!
É muito comum ouvirmos opiniões
de diversas pessoas que
concordam que a convivência com
a sogra costuma ser complicada.

No entanto, isso não é uma regra, e
também, não podemos considerar
que, pelo simples fato de ela ser a
mãe do seu marido.

Ela é uma pessoa que não gosta de
você.

Porém, é fato que, de alguma
forma, essa convivência costuma
ser um pouco difícil. 



OUÇA AGORA!
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 Acabam deixando a vida familiar
um verdadeiro Transtorno

E esse tipo de comportamento
costuma ser mais comum inclusive
com sogras e noras do que com
sogras e genros.
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Como muitas vezes o
relacionamento entre nora e sogra
costuma ser difícil.

Ou no mínimo frio, é muito
importante tentar reverter essa
situação.

Pelo simples fato de que vocês
fazem ou farão parte da mesma
família.

Se não conseguem viver bem
harmonia pelo menos faça pelo seu
marido.

Logo, o convívio tende a ser
constante, e por isso, é importante
que seja agradável.

O relacionamento entre vocês duas.

Caso contrário, a situação pode
acabar, inclusive, refletindo no seu
relacionamento com o seu marido.

Então, é importante que você faça
a sua parte e se esforce para que
haja paz com a sua sogra. 

PASSO PARA A
SOBREVIVÊNCIA.

1- TOME CUIDADO
COM AS PALAVRAS

No entanto, alguns itens são
fundamentais para facilita esse
processo conforme listamos aqui
iremos passar alguns passos para te
dar uma força sobre como lidar
com a sogra!

Independente do momento e do
assunto que você for conversar com
a sua sogra (aliás, isso é válido para
qualquer conversa e com qualquer
pessoa), tome cuidado com as
palavras que você utilizará.

Pois, se ela já está na defensiva com
você de alguma forma, há grandes
chances de que o que você disser
seja distorcido e interpretado da
pior maneira possível.

Sem contar, que dependendo do
quanto o relacionamento de vocês
duas já esteja comprometido, pode
ser ainda.

Que ela use isso contra você para
dizer ao filho dela o quanto você
não gosta dela, não a tolera, ou não
faz questão da amizade entre
vocês.

Por isso, seja cuidadosa e escolha
sempre as palavras certas.

É uma forma de como lidar com a
sogra, lembre-se ela é sua sogra e
não sua mãe, mãe ama e perdoa,
sogra não, no caso dela fica
ressentida.



Caso você diga alguma coisa que
você deduz que pode ser mal
interpretada, o quanto antes já
deixe a situação clara e explique a
sua real intenção.

Inclusive para o seu marido. Isso
evitará qualquer
desentendimento posterior.

 Então fique alerta!
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2- FUJA DE SITUAÇÕES
DELICADAS

3- SEJA TOLERANTE

O relacionamento de vocês,
reforçará os pensamentos ruins
dela em relação a você, e poderá
chatear também o seu marido;
além de muitas outras
Coisas.

Outro exemplo é o de uma amiga
próxima. 

Sua sogra convidava a ex-
namorada do filho para visitá-la e
justamente em horários
estratégicos para que o casal a
encontrasse. 

Uma falta de respeito sem
tamanho, não é? 

Mas minha amiga diva, sabendo
disso, mudou os horários de visita à
sogra e passou a ir com o marido
em horários surpresas. 

Foi a forma que ela encontrou de
não entrar em conflito com a sogra.

Ela soube como lidar com a sogra
sem se estressar.

Caso a sua sogra peça a sua opinião
sobre alguma situação que não
está diretamente relacionada a
você, e que por ventura.

Possa causar alguma situação
complicada, disfarce e evite se
envolver no assunto.

Da mesma forma, evite que chegue
até ela qualquer desentendimento
que você possa ter com seu marido.

Ou seja, evite se envolver em
qualquer situação delicada junto
com ela, ou mesmo sem el.

Mas que possa causar algum uma
situação que te comprometa
depois.

Um exemplo de situação delicada é
deixar de ir na casa da sua sogra,
devido você não se dar bem com
ela. 

Por mais que isso possa parecer
uma solução a curto prazo, na
verdade isso desgastará ainda mais.

Por mais que às vezes nós sejamos
obrigadas a ouvir coisas das quais
realmente não gostamos.

Ou mesmo ver situações que não
aprovamos, é importante contar
até 10 (ou até 1000, se for o caso).

Respirar fundo e fazer de conta que
não foi nada.



A tolerância é fundamental para
que não apenas o relacionamento
com a sua sogra, mas qualquer
outro, dê certo. 

Portanto, por mais que às vezes
possa parecer realmente
insustentável tolerar alguma coisa,
se esforce e pelo bem do seu
relacionamento faça isso.

Vale lembrar, no entanto, que
algumas situações mais drásticas,
como alguma coisa que ela faça
para realmente atrapalhar o seu
casamento,

precisa ser discutida entre você e
seu marido, para que juntos,
decidam como irão tratar a
situação.

Isso porque se você apenas tolerar e
agir como se nada tivesse
acontecido.

Nesses casos, pode fazer com que
situações ainda mais difíceis
aconteçam, e o seu casamento
possa realmente ser impactado. 

É uma forma de como lidar com a
sogra.
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4- ESTIMULE A
RELAÇÃO

.Mas tente uma amizade entre
vocês (sem forçar a barra).

Convide-a para sair só com você,
presenteie-a com mimos
repentinos,

Faça a sobremesa que ela gosta e
peça a opinião dela em algumas
coisas.

Essas atitudes farão com que ela se
sinta mais próxima à você, e o
relacionamento de vocês tenderá a
ficar cada vez mais íntimo e
agradável.

Além disso, se por acaso o
relacionamento de vocês for
complicado porque a sua sogra não
quer amizade com você.

Essas atitudes suas quebrarão o
gelo, e farão com que ela passe a
aceitar a sua amizade ou pelo
menos tratá-la melhor. 

Seja o lado leve da balança.

E digo mais, conhecer melhor sua
sogra fará com que você perceba
características do seu marido que
foram desenvolvidas devido à
criação.

Assim, quem sabe, você não
consegue melhor compreendê-lo
no dia a dia?Seja lá o que já tenha ocorrido de

ruim entre vocês, se esforce para
relevar e busque um bom
relacionamento com a sua sogra.
Educação é o mínimo que você
tem que ter. 



Se a sua sogra for do tipo que não
entendeu que agora você e o filho
dela são uma família nova.

E ela vive interferindo em tudo,
você precisa pôr limites.

Pois, nesse caso, por mais que o
motivo seja o mesmo (ciúmes e
resistência à ideia de “perder” o
filho para outra),

se nada for feito para que ela pare
de interferir, a tendência é que você
fique cada vez mais irritada e o
relacionamento de vocês cada vez
pior.

Por isso, antes de mais nada
converse com o seu marido e
explique o seu ponto de vista.

Diga que agora as decisões
precisam ser tomadas entre
vocês dois, pois, vocês estão
iniciando uma nova família.

Depois, converse com a sua sogra.
Escolha uma boa oportunidade e
ocasião.

E explique para ela até onde ela
tem liberdade para interferir na
vida de vocês.

Explique com a maior educação,
gentileza e calma possíveis, e
independentemente do que ela
diga, não revide. 

Mantenha a calma e seja firme.
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5- DEFINA SEUS
LIMITES

Explique que a opinião dela é bem-
vinda, mas as decisões são de
Vocês.

Definir os limites da sua sogra o
quanto antes, pode ser importante
principalmente para quando vocês
tiverem filhos.

Se ela é uma pessoa que interfere
demais no seu casamento, e isso
incomoda você.

Imagina como será então com a
educação e cuidados dos seus
filhos?

Por isso, é bom já deixar claro até
onde ela pode ir, para que vocês
não iniciem um verdadeiro pé de
guerra.

E fiquei realmente difícil manter
um bom relacionamento.



Dia desses uma amiga me ligou
dizendo que sua sogra a chamou
de “gorda”. 

Além de indelicada, essa sogra não
teve discernimento.  

Me perguntou o que ela deveria
fazer, pois estava em choque.

Bom, refleti o que eu faria no lugar
dela. 

Uma boa conversa dizendo que
estaria incomodada é o caminho.
Ou fazer a egípcia (indiferença)? 

Tudo dependeria do tanto que o
comentário houvesse me
incomodado.

Acredite: por mais que algumas
coisas que ela faça ou diga possam
ser extremamente irritantes e
desagradáveis para você, ela não
faz por mal (bom, pelo menos não
deveria…).

Essas atitudes provavelmente são
por ciúmes, devido ao sentimento
de que agora uma outra mulher
terá papel fundamental na vida do
filho dela, e não mais somente ela.
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6- PROCURE
ENTENDER SUA
SOGRA MESMO QUE
SEJA DIFÍCIL

Por mais que esse sentimento
pareça bobeira, acredito que todas
as mulheres o entenderão ao se
tornarem mães.

E mesmo se ela fizer ou disser
coisas ruins de propósito,
provavelmente o motivo é o
mesmo.

Por isso, é preciso tempo.

Tempo para que ela perceba que
na verdade você não roubou o filho
dela, mas sim é uma pessoa que
quer fazê-lo feliz.

Com tempo, dedicação e paciência,
você tem tudo para conquistá-la e
tornar o relacionamento de vocês
muito bom.

Então, minha sugestão, é não
retrucar as ofensas. 

Respire fundo. 

Não responda de forma mal
educada. 

Releve os comentários não
construtivos.

Se algo realmente a incomodar ou
passar dos limites.

Saia do ambiente ou conversar
sobre o assunto em outro
momento, com paciência e
gentileza.



Vale lembrar, no entanto, que
independente do quanto o
relacionamento de vocês já seja
bom ou fique bom, após você
seguir essas dicas; 

É importante nunca esquecer
que ela sempre será a mãe do
seu marido. Sempre.

Ele pode até trocar de esposa,
mas de mãe não tem jeito.
Então, o lado frágil é você. Não
bata de frente com sua sogra.
Respeite, respire e até quem
sabe, ame! 

Mas lembre-se que por mais
que ela seja legal e que você
confie nela, não tenha dúvidas
de que diante de uma situação
delicada, por mais que ela seja
justa e que você perceba isso,
ela ficará do lado do filho dela,
Provavelmente.

Além disso, evite falar sobre
desentendimentos com seu
marido, para ela. 

Por ela ser mãe, a tendência é
que ela não goste que você
critique ele, e isso pode causar
algum desconforto entre vocês.

Nesse caso, mantenha-se neutra
e evite comentar sobre o
relacionamentode vocês.
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7- LEMBRE-SE: ELA
SEMPRE SERÁ A MÃE
DELE, QUEIRA VOCÊ
OU NÃO!!!

Sempre tive, essa curiosidade de
entender o que, realmente passa na
cabeça de uma sogra e de uma
nora. 

Apesar de ser um assunto polêmico
e delicado, é extremamente
interessante.

Comecei a pergunta para meus
seguidores, o que eles achavam
sobre suas sogras e noras. 

O que eles me relataram foi algo
surpreendente, simplesmente
juntei as reclamações dos dois
lados e os pontos mais críticos.

Alguns falaram que se dava super
bem com a sua sogra, ela
respeitava seu espaço com seu
marido.

E outros disse que não tinha
privacidade no lar, porque em tudo
a sogra se metia, e do lado da nora
foi relatado a mesma coisa.

É importante sublinhar que a
relação entre noras e sogras só vai
melhorar se as duas partes
estiverem dispostas e abertas para
isso! 

As noras certamente não sabem
como é difícil abrir mão de um filho
para que ele vá viver com outra
pessoa.

SOGRA VS. NORA: A
BATALHA FINAL!
AFINAL QUEM É A
VÍTIMA OU A VILÃ? 



1- Esteja disposta a melhorar a
relação! 

2- Você também já foi mãe de
primeira viagem e, com certeza,
cometeu erros!

3- Não tente tirar informações
com as babás! 

Logo abaixo, separamos 10 regras
que você precisar saber sobre
comportamentos ideal para sogra:

Esforce-se para agradar e, apesar
das diferenças, respeite sempre sua
nora! 

Não use indiretas, seja franca em
seus comentários e seja a mesma
pessoa na presença ou não do seu
filho! 

Já ouvi histórias em que as sogras
se transformam quando estão
sozinhas com as Noras!!!

Deixe sua nora errar e aprender
com os erros dela, não é legal você
interferir em todos os assuntos!

Esteja pronta para ajudar sempre
que ela solicitar ajuda, caso
contrário, contenha-se!

Alguns seguidores me disseram
que as sogras fazem isso!! Rsrsrs… 

Acredite que, independentemente
do assunto, ela contará tudo para
sua nora, por mais discreta que
tenha sido a pergunta!
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7- LEMBRE-SE: ELA
SEMPRE SERÁ A MÃE
DELE, QUEIRA VOCÊ
OU NÃO!!!
Mas elas um dia saberão, pois terão
os seus próprios filhos e as sogras.

Um dia também já passaram por
situação semelhantes ao se
casarem com filhos de outras
mulheres. 

Existem sogras que aprenderam
com sua própria experiência e
procuram fazer diferente em sua
relação com as noras. 

E as noras, que um dia serão sogras,
também terão essa oportunidade. 

É um ciclo sem fim. 

Essa é a reflexão que deve estar
aberta nessa relação. 

Não existe vítima ou vilão, apenas
duas pessoas exercendo papéis da
forma como a vida ensinou a elas.



6- Acredite: sua nora é sim
capaz de ser uma boa esposa,
mãe e dona de casa! 

7- Dê um tempo para que eles
possam sentir sua falta! 

8- Respeite a rotina e hábitos de
seus netos: não interfira na
educação que sua nora quer
transmitir, respeite os horários
estipulados e, principalmente, a
alimentação. 

Se o seu estilo de vida for muito
diferente do estilo de vida de seu
filho e nora, não interfira! 

Não é por que seu filho foi criado
de uma forma (com a sua
educação) que ele não é capaz de
(ou até prefira) viver de outra forma! 

Não tente incluir seu estilo de
cuidar da casa ou de sua família o
tempo todo. 

Respeite o estilo de vida de cada
um!

Por mais legal que seja a relação
entre sogras, noras e netos,
ninguém gosta de visitas TODOS
OS DIAS…tenha bom senso! 

Dê espaço para não ser uma intrusa
no dia a dia da família de seu filho!

Se a mãe não quer dar chocolate
ou fritura (por exemplo), não é para
insistir e nem julgar, cada um tem
seu hábito e a forma de como
educar seu filho, então por favor
respeite isso!
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4- Quando estiver tomando
conta dos netos, dê 100% de
atenção para eles. 

5- Dê preferência para as visitas
no período do dia, pois a noite é
a hora do jantar, do banho e do
sono e, com certeza, uma visita
neste horário irá atrapalhar toda
a rotina do bebê. 

As mamães (principalmente as de
1º viagem) ficam bem inseguras em
deixar os filhos para outras pessoas
cuidarem, então transmita a
segurança que ela pode contar
com você! 

“Devolva” o neto limpinho, se
preocupe com os horários corretos
da rotina dele, tenha atenção
absoluta quando ele estiver
brincando.

Dedique-se 100% à ele enquanto
estiver sob sua responsabilidade!

É legal, também, ligar antes da
visita para ver se estão precisando
de algo como fraldas, comidinhas
ou qualquer outra coisa do tipo.

Não visite a casa do seu filho
apenas para ver o neto, pelo menos
disfarce!! Rsrsrsr…



2- Estipule um dia da semana
para ser o “dia da vovó”!

3- Confie na sua sogra! Ela tem
seus méritos, afinal soube criar
muito bem o filho dela que você
escolheu para ser seu marido,
certo? 

4- Esforce-se para ter uma boa
relação! 

Isso vai “acalmar as sogras” que vão
se sentir seguras de que terão um
tempo com seus netos. 

Esse dia pode ser na sua casa ou na
casa dela. 

Acho superimportante a relação
entre vovós e netos e não podemos
jamais tirar essa experiência de
nossos filhos, certo? 

Aproveite esse dia para ter um
tempo só seu e fazer suas coisas
com tranquilidade… 

Acredite, seu filho voltará inteiro!

Se ela te der algum “conselho de
mãe”, esteja aberta e acredite na
experiência dela.

Não tem nada pior do que uma
nora em casa de cara fechada e
emburrada! 

Lembre-se que, antes de casar,
certamente você se esforçava mais
para “agradar” sua sogra do que seu
marido , não é mesmo?

EDITORA OCEANO AZUL

9- Arrume sua casa para seus
netos! 

10- Independentemente da
intimidade que você tenha na
casa de seu filho, é importante
sempre ligar antes de qualquer
visita. 

Quanto mais aconchegante a “casa
da vovó” estiver, maior a vontade
deles de lhe fazer uma visita. 

Tenha brinquedos, berço (se
possível), comidinhas para crianças
etc. Toda mãe gosta de ver seu filho
ser bem recebido! 

Lembre-se: ligações antes das 8h ou
depois das 22h são inconvenientes
para casa com crianças!

AS 10 REGRAS DE
COMPORTAMENTO
IDEAL PARA AS
NORAS:

1- Reserve (um pouco) do seu
tempo para ela: se ela valoriza
“mostrar os netos para as
amigas”, por exemplo, faça-o de
vez em quando. 

Participe um pouco da vida dela
(esporadicamente e na medida do
possível) ou mostre interesse.



8- Não envolva seu marido em
todas as discussões, tente
resolver os problemas
diretamente com sua sogra! 

9- Não entre em competição
explícita com sua sogra. 

10- Tente ser coerente nas
proibições. 

Isso mostrará maturidade da sua
parte e, com certeza, ela passará a
lhe respeitar mais. 

Entenda que seu marido está em
uma situação complicada:

 “O homem fica no meio de dois
polos importantíssimos de sua vida,
a mulher que ele escolheu e a mãe.

Nunca peça para seu marido
escolher entre as “duas famílias”.

Lembre-se que sua sogra conviveu
com o filho muito mais do que
qualquer pessoa, por isso, nem
pense em tentar afastar o filho da
mãe. 

Isso nunca funciona!

As mesmas proibições e regras para
sua sogra deverão valer para sua
mãe também! 

Descobri que o que mais incomoda
as sogras são as diferenças de
direitos entre as duas vovós!
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5- Deixe as regras claras:
informe os horários, rotina,
cardápios e vontades do seu
filho de forma clara! 

6- Chame sua sogra para uma
conversa franca e de coração
aberto para melhorar a relação:
se estiver com algum problema,
não finja que nada está
acontecendo! 

7- Intimidade com ressalvas! A
intimidade do casal deve ser
preservada acima de tudo. 

Quanto mais claras as regras
estiverem, melhor para todo
mundo! 

Não ache que alguns temas ou
assuntos são óbvios, pois cada um
tem sua forma de ver e viver a vida! 

Tente falar o que incomoda em
uma única conversa, de forma
“delicada” e, de preferência, longe
dos outros. 

Chame-a para um café, só vocês
duas. 

De forma madura, junte todos os
pontos que a incomodam… mostre-
se desarmada e diga que quer o
melhor para a família dela e sua!

Se você dá intimidade, também
concede liberdade para que ela
entre em sua vida!



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 



PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!



É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.

Página Oficial

https://www.especialista.site/post/estudo-indica-como-discutir-em-um-relacionamento-feliz
https://exame.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://www.especialista.site/
https://www.especialista.site/espaconovodia


Na verdade, a sogra deve ser
encarada, primeiramente como o
que de fato ela é a mãe do nosso
marido. 

A quem devemos respeito, pela
idade e por nossos maridos. 

Afinal, não existe nada mais triste
do que inimizade com a sogra. 

É algo que afeta toda a família.

Você sofre, seu marido, os netos e a
sogra também.

Depois, devemos amá-lo como mãe
de nosso marido e avós de nossos
filhos, esforçando-nos para termos
um bom relacionamento com elas.

O grande problema é que muitas
obras acabam interferindo na
relação do casal simplesmente por
ciúme do filho. 

Mas não se desespere! Temos
alguns conselhos que te ajudaram
abrandar o coração de qualquer
sogra.
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Embora existam sogras que são
melhores que as próprias mães,
quando falamos em sogra, o
brasileiro já se popularizou como
uma figura ranzinza, encrenqueira
e que se mete em tudo. 

Realmente existem algumas que,
achando que perderam seus filhos,
travam uma verdadeira guerra
entre as noras. 

Esse relacionamento é cheio de
brigas, confusões que trazem
tristeza a todos.

Como podemos melhorar essa
situação e lidar melhor com
uma sogra ciumenta?

Esse é um dos conflitos mais
difíceis de serem resolvidos pela
maioria dos casais.

Mas acredito que com a dose de
maturidade, cumplicidade e amor
as coisas podem ser resolvidas.

COMO LIDAR COM O
CIÚME DA SOGRA?

 RESPEITO E
CONSIDERAÇÃO
COMO SE ELA FOSSE
A SUA MÃE



Criar laços de Amor com a sogra
é afastar o ciúme. Na verdade
não é uma tarefa muito difícil,
se usarmos de maturidade e
cumplicidade.

·Saiam umas duas sozinhas.
Pode ser para comprar o
presente de aniversário do seu
marido. Essa é uma ótima dica!

·Sempre que estiver em algum
lugar esse contrário, tem que
ficar próximos, não se esqueça
de conversar com ela.

·Convide-a para sair com sua
família.

·Presentes são sempre bem-
vindos. Você pode se apresentar
lá em uma data comemorativa
ou quando encontrar algo que
lembre ela. Ou simplesmente,
para estreitar os laços,
presenteie com flores, joias e
livros serão bem aceitos por ela.

·Não exclui a sogra da vida do
filho dela.

·. Visite sempre que possível,
estimule o seu marido a
preocupar-se com sua mãe. Se
não for possível uma visita, faça
um telefonema.

Para que a sogra entenda de uma
só vez que você não veio roubar o
filho dela, tomar algumas atitudes,
veja alguns exemplos:
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Sogra é mãe assim como nossas
mães. 

E como muitas de nós mães,
querem o melhor para seus filhos.

Ela ou carregou nove meses em seu
ventre, ensinou seus primeiros
passos, cuidou quando ele estava
doente. 

Esse é um elo impossível de ser
quebrado e que não precisa ser.
Seria maldade, mãe e filho são
eternos e devemos entender isso. 

Muita sogra sempre abandonada
por seus filhos, ou senti que
atrapalham, quando na verdade
quer ajudar. 

Muitas vezes, elas são mal
compreendidas.

ENTENDENDO A SUA
SOGRA!

ESTIMULANDO A
RELAÇÃO

SEU LADO
Entendemos que muitas vezes as
sogras exageram nos cuidados, nos
conselhos e muitas também só
criticam as noras. 

Mas alguém tem que ceder e esse
alguém é você, a nora.



· Não esqueça as datas
comemorativas, como
aniversário, dia das mães em
Natal. 

·. Convite para almoço em
família.

·Aceito os convites que ela fizer
a você.
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TIRANDO DE CENA A
SOGRA
INTROMETIDA!

As atitudes dela podem interferir
diretamente na qualidade e
duração do relacionamento.

Fala Marido!
Fala Marido!
Fala Marido!

Quem não tem medo de uma sogra
problemática? 

Desde os primeiros meses de
namoro já se pode ter uma ideia se
a sogra é querida.

Ou se vai te dar dor de cabeça pelo
resto dos dias do seu
relacionamento com o filho dela. 

Felizmente, é possível detectar logo
cedo se ela tem atitudes que
indicam que ela te causará
problemas no futuro.

E você aprenderá a seguir como
identificar esse tipo tão temido de
sogra. 

Um dos sinais que ela pode dar de
que será um problema para vocês
é quando ela não dá o espaço que
vocês precisam. 

Se ela está sempre com vocês, não
os deixa sozinhos, não os deixa
viajar sem ela.

Está sempre se infiltrando nos
assuntos do casal este é um forte
indício de que no futuro ela estará
decidindo a cor do sofá da sua sala.

Cada um deve ter seu espaço,
assim como você não deve
invadir o dela.

Ela também não deveria invadir o
de vocês.

Se isso acontecer, fique de olho.

Outro sinal de que sua relação pode
se tornar complicada por causa da
sua sogra é a dependência entre
mãe e filho. 

Se ele depende dela para tudo ou
se ela depende dele para tudo,
vocês podem ter problemas em
algum momento.

Infelizmente, para algumas mães, é
difícil admitir que o filho já é
independente e tem vontades
própria.

Por isso elas mantém uma relação
com ele como se ainda fosse uma
criança.

Se ele percebe isso e não faz nada,
o problema se estenderá para o
futuro.



“você nunca vem me ver”, 
“você não liga mais para mim”. 

Ainda, se a mãe demonstrar uma
forte dependência dele para tudo.

Tratando-o como se fosse quase
um marido, o problema pode ser
ainda maior. 

Esse tipo de relação é muito
frequente em famílias onde
a mãe é sozinha.

Porque está solteira ou viúva. 

Nesses casos, deve-se buscar
aconselhamento de um psicólogo
porque a situação pode ter se
tornado uma condição patológica.

Algumas mães também tentam
manter seus filhos próximos (e as
noras distantes) fazendo algum
tipo de drama, como o popular.

Quando isso se torna ainda mais
forte, a sogra pode acabar até
criando condições como doenças
que ela não tem para chamar a
atenção do filho.

Novamente, é o caso dele se
posicionar a respeito e mostrar a
ela que ele a ama e que ela não
precisa fazer esse tipo de drama
para conseguir sua atenção.

Se sua sogra tem muitos ciúmes
dele é possível que isso se agrave
com o passar do tempo. 
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Embora as relações que vocês duas
tem com ele sejam totalmente
diferentes, é muito comum que ela
sofra por estar “deixando-o” para
você.

Isso pode causar muitas crises de
ciúme, ela pode querer chamar
muita atenção e disputar a
presença dele com você. 

Se você não tomar cuidado, ele
pode acabar querendo ir morar
com você na casa dela.

Normalmente, os ciúmes e
o drama para chamar atenção são
relacionados.

Outra coisa que pode abalar o seu
relacionamento é a idealização.

Se a sua sogra o idealiza e o
considera o melhor entre todos, ela
provavelmente não se contentará
com nenhuma nora 

– Nem você e nenhuma outra será
boa o suficiente.

 
Ela poderá acabar colocando-o
contra você e sugerindo que você
não o merece. 
Fique atenta se você suspeitar que
isso possa estar acontecendo.

A maioria desses problemas pode
ser evitado se ele tomar uma
posição. 



Não adianta você querer mudar as
atitudes da sogra por meio de
recados enviados pelo seu filho, por
meio de indiretas ou joguinhos.

Seja a melhor nora possível, mas ao
mesmo tempo incentive seu
homem a cortar aos poucos o
relacionamento excessivo e
descontrolado que a mãe tem com
ele. 

Isso não significa que ele deverá
cortar relações com ela, mas que o
relacionamento deles deve ser
saudável.

Sem dependência, ciúmes ou
drama em excesso.

Outro problema é quando sogras
assim mimam demais os filhos.

Nesse caso, o problema não é ela, e
sim o filho que ela criou 

– A pessoa com quem você está se
relacionando. 

Filhos mimados serão maridos
mimados, namorados mimados.

Vão querer ficar sentados
na sala enquanto você cozinha e
ainda vão reclamar se a comida
estiver ruim.

E ainda pior: vão querer que você
cozinhe igual a mãe.

Quer pesadelo pior que esse para
uma esposa?
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Se você não quiser passar sua vida
tratando-o como um “filhinho”, 
 melhor sair dessa Logo.

1- Aumente a sua inteligência
emocional

Se você tiver inteligência
emocional vai entender mais do
contexto e se abalar menos com os
eventos. 

O marido nunca vai deixar de ser
filho. 

A sogra sempre vai se comportar
como mãe.

Então, entenda que ela tenta
"proteger" enquanto ele quer ser
cuidado mesmo que você já esteja
cuidando.

Se você for inteligente
emocionalmente vai entender esse
"proteger" enquanto ele quer ser
cuidado mesmo que você já esteja
vilã.

VEJA ALGUNS PASSOS
QUE PODEM TE
AJUDAR A NÃO BATER
DE FRENTE COM A
SOGRINHA!
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4- Não leve a sério as provocações

Levar as provocações a sério vai
jogar mais lenha na fogueira e a
cada encontro você e a sogra
entrarão em discussões cada vez
mais quentes. 

Ao contrário disso, quando você
ignora ela vai entender que você
não está sendo afetada pelas
críticas e vai diminuir as investidas.

Faça de conta que não é com você.

2- - Não tire satisfações com o
marido

Se você acusar o marido pode estar
dando um tiro no pé.

Por uma razão simples: Você está
fazendo ele escolher quem tem
razão 

- A mulher que ele ama ou a
mulher que trouxe ele para o
mundo. 

Você pode facilmente perder essa
batalha. 

Por isso, nem comece.

3- Defina regras junto com o
marido

É importante que o marido tenha
clareza de que vocês dois formam
uma nova família, uma nova
configuração familiar.

Dessa forma, é bom vocês terem
uma conversa clara definindo o que
faz parte da casa de vocês e o que
pertence a casa da sogra. 

Na casa dela, ela faz as regras, na
sua vocês fazem as suas.

O QUE FAZER
QUANDO A SOGRA SE
INTROMETE NA
CRIAÇÃO DOS NETOS?
Aqui vai alguns passou úteis para
estabelecer limites com uma avó
bem-intencionada, mas intrusiva.

Com a chegada dos netos, a
maioria das avós está disposta a
modificar seus horários e estilos de
vida para acomodar as
necessidades dos membros
mais novos da família 

– Especialmente quando se trata de
ajudar a mãe e o pai que, em
muitos casos, trabalham fora de
casa.

Já que hoje é tão comum que
ambos os pais estejam longe
durante o dia, muitos pedem a seus
próprios pais que lhes deem uma
mão. 
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Eles conversam com os avós para
coordenar seus respectivos
horários, sobre como organizar o
dia a dia.

Os fins de semana, sobre quem
cuidará do bebê antes e depois de
voltar do berçário ou da creche e
sobre quem irá buscar as crianças
na escola.

Assim, não é incomum que as avós
de ambos os lados da família
experimentem a chegada de um
neto como um evento muito feliz.

Para elas, isso significa lembrar sua
experiência como mãe e usá-la em
tarefas cotidianas, como trocar
fraldas ou preparar mamadeiras,
conforme o caso.

Cuidar do bebê (ou da criança) é
essencial, mas se torna um
problema se a avó acha que ela
deve assumir a liderança na criação
da criança 

– à frente da própria mãe 

– porque a nova mãe é uma novata,
ou porque o método da avó é
melhor que o método da mãe.

AS AVÓS PRECISAM
LEVAR EM CONTA
TRÊS VERDADES
IMPORTANTES PARA
QUE AS COISAS
FUNCIONEM BEM:

1- Não existe uma fórmula única
para cuidar de um bebê e
criar filhos.

Existem tantas maneiras como
existem pessoas. 

Ela deve respeitar, acima de tudo, a
liberdade dos pais para serem pais
como eles escolherem.

2- Já faz alguns anos

(possivelmente décadas) desde que
ela era mãe.

Consequentemente, ela deve estar
disposta a aceitar que “as coisas
mudaram”. 

Isso significa que, especialmente
quando se trata de coisas
mecânicas e materiais.

Pode ter havido uma grande
evolução desde os dias em que ela
era mãe, em termos de produtos,
serviços, conhecimento pediátrico…

3- Ela não é mais a mãe

mas a avó e, portanto, os pais da
criança têm a última palavra
quando se trata de decisões.

Esse é o ciclo da vida.

Algumas avós podem achar que
elas entram em conflito com a filha
(ou nora) devido às diferentes
maneiras pelas quais cada uma
delas enfrenta os desafios que
surgem com o nascimento de uma
nova criança.
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Eles conversam com os avós para
coordenar seus respectivos
horários, sobre como organizar o
dia a dia.

Os fins de semana, sobre quem
cuidará do bebê antes e depois de
voltar do berçário ou da creche e
sobre quem irá buscar as crianças
na escola.

Assim, não é incomum que as avós
de ambos os lados da família
experimentem a chegada de um
neto como um evento muito feliz.

Para elas, isso significa lembrar sua
experiência como mãe e usá-la em
tarefas cotidianas, como trocar
fraldas ou preparar mamadeiras,
conforme o caso.

Cuidar do bebê (ou da criança) é
essencial, mas se torna um
problema se a avó acha que ela
deve assumir a liderança na criação
da criança 

– à frente da própria mãe 

– porque a nova mãe é uma novata,
ou porque o método da avó é
melhor que o método da mãe.

AS AVÓS PRECISAM
LEVAR EM CONTA
TRÊS VERDADES
IMPORTANTES PARA
QUE AS COISAS
FUNCIONEM BEM:

Também pode acontecer que,
mesmo quando a mãe é
experiente.

A avó decida que, durante essas
horas que ela passa com o bebê, ela
é o único árbitro de como a criança
é cuidada, como se o bebê fosse
sua propriedade.

Ela pode dizer coisas como: 

“Não precisa me dizer, eu já sei
como fazer isso” ou 

“Quando o bebê está comigo, farei
as coisas do meu jeito”.

CUIDADO QUANDO
ISSO ACONTECE: O
CONFLITO ESTÁ À
FRENTE.
Se você perceber que a avó da
criança está se tornando intrusiva
e que ela ultrapassa seus limites na
tomada de decisões.

Ou se intromete em questões que
devem ser decididas pela mãe e
pelo pai, você deve agir com
delicadeza, mas firmemente 

– isto é, conversar com ela
claramente, mas sem ofendê-la.
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1- Em primeiro lugar.

É importante lhe agradecer por sua
grande ajuda. 

A vovó está compartilhando sua
energia, seu carinho e seu
tempo com as crianças.

Considere sua idade e se o que você
está pedindo excede suas
capacidades.

2- Deixe-a saber que o que ela está
fazendo é realmente
Prejudicial.

Deixe-a saber que o que ela está
fazendo é realmente prejudicial. 

No entanto, ao invés de “puni-la”
verbalmente, apresente os fatos e
pergunte a ela sobre suas razões ou
intenções.

Por exemplo, “Percebemos que
você sempre chega depois do
tempo que havíamos concordado
em trazer as crianças para casa:
você está tendo problemas para
chegar aqui a tempo?”.

Podemos perceber que
as avós, às vezes, fazem certas
coisas não porque desejam
incomodar ou ser
intencionalmente invasiva.

Mas simplesmente porque elas têm
uma perspectiva diferente e não
percebem o impacto total de suas
Ações.

3- Os avós também precisam
aprender a desempenhar seu
papel.

Os pais não nascem com um
manual de pais contendo
instruções sobre como ser um pai
bom e afetuoso; nem os avós. 

Eles têm muitos talentos e
experiências valiosas, mas precisam
aprender a usá-los bem em sua
nova função. 

Às vezes, pais e avós cometem
erros, mas isso é apenas parte do
aprendizado.

4-Estabeleça caminhos para o
diálogo entre a avó e a mãe e o
pai da criança.

não apenas um ou outro 

– porque a avó está, na verdade,
lidando com as expectativas de
ambos os pais, não simplesmente
com os de seu filho ou filha.

O QUE FAZER
QUANDO SURGIREM
CONFLITOS…
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5- Entenda as circunstâncias da
vovó.

Tenha em mente que pode haver
momentos em que ela está mais
cansada ou mais sensível do que
outras vezes.

6- Da melhor maneira possível,
concorde com o papel da avó
antes que as coisas se tornem
difíceis.
 
Planeje antecipadamente qual será
a colaboração dela.

E você corre menos risco de que ela
ultrapasse seus limites e invada seu
território como mãe e pai.

 1- Uma avó inesquecível é aquela
que apoia o pai e a mãe em todas
as áreas:

Ela fala bem deles na frente dos
netos, torna mais fácil para os pais
serem pais.

Fortalece os laços de comunhão
dentro da família e, concretamente,
entre o casal… 

E ela permite que seus netos façam
algumas coisas “extras”.

desde que essas coisas não
interfiram com os valores e as
orientações que os pais estão
tentando incutir em seus filhos.

2- Uma avó sábia é aquela que
realmente conhece seu lugar.

Ela é prudente: ela pede, ela
procura conselhos (sim, mesmo
que tenha feito isso mil vezes
antes).

Ela lê, fica informada e, acima de
tudo, age de acordo com os
critérios estabelecidos pelos pais da
Criança.

3- Uma avó competente é aquela
que não acredita que sabe
Tudo.

Ela quer crescer como avó: ela quer
entender a melhor
maneira de ajudar os dois pais.

TRÊS RECOMENDAÇÕES
PARA AS AVÓS 
(FUTURAS OU ATUAIS) 
SE LEMBRAREM

Se você acha que é complicado
lidar com sua mãe ou sogra quando
elas te ajudam a criar seus filhos.

Lembre-se de que você também
pode ser uma avó algum dia. 

Para evitar acabar causando
problemas na família e dificultar a
vida de seus filhos e netos.

É importante nutrir esses três
traços-chave de uma excelente avó:
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Sabendo que seu papel é
importante na educação de seus
netos, embora seja um papel
secundário em relação aos pais da
criança.

Ser intrusivo não é incorporado no
DNA das avós. 

Portanto, se isso surgir, isso sempre
poderá mudar (se ambas as
gerações de pais cooperarem) com
paciência, afeição e lealdade.

Acima de tudo, mesmo que em
algum momento possa haver uma
situação intrusiva de avó que
precise ser retificada.

Não esqueça que os avós são um
tesouro da família e que o impacto
que eles podem ter na educação de
seus filhos é ilimitado. 

Deixe seus filhos absorverem o
conhecimento e o amor daqueles
que os amam.

Sabendo disso, listamos 7
problemas que todo casal enfrenta
ao morar com os sogros:

Intromissão no relacionamento

Por falar em brigas e falta de
privacidade, eles sempre vão se
intrometer nos assuntos do casal,
desde as brigas até nas decisões.

Muitos casais que vivem nessa
situação reclamam disso, se
sentem sufocados. 

E realmente é bem estressante,
estar em um casamento e ter que
lidar com agregados.

Regras dos donos da casa

A casa pertence aos sogros, sendo
assim, eles mandam e vão fazer
questão de demonstrar isso.

Vão jogar isso na cara do casal o
tempo todo, só faltam chegarem
com uma lista de regras que vocês
têm que seguir.

Você que está lendo pode achar
um exagero, mas acredite, chega a
ser surreal mesmo o que alguns
casais que moram na casa dos
sogros têm que passar.

MORA COM SOGROS, DÁ
CERTO? PROBLEMAS
QUE TODO CASAL
ENFRENTA.
Se você cogita morar com os
sogros, saiba que isso pode ser uma
péssima ideia, porque geralmente
isso é trazer para a vida do casal um
combo de problemas.

É muito raro ver um casal que mora
com os sogros e tem uma vida
tranquila, a maioria esmagadora
dos casos vivem um verdadeiro
pesadelo.
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Pressão em cima do casal

As pressões podem variar, sejam
em relação a carreira profissional
de alguém até em ter filhos.

Quando os sogros ficam
intrometendo na vida do casal, eles
se acharão com a liberdade de
fazerem pressão para conseguir o
que eles querem. 

Algumas situações chegam ao
absurdo e
destroem casamentos.

Falta de privacidade e de
liberdade

Quando se mora na casa dos
sogros, a sua privacidade e
liberdade serão zero. 

Um casamento é uma contínua
relação de descobertas em relação
ao parceiro ou parceira,
principalmente para recém
casados.

Ao morar com os sogros, essa
trajetória de descobrimento será
afetada, e consequentemente a
relação ficará abalada, podendo
resultar até em Separação.

Conflitos constantes

As brigas serão constantes, morar
com a própria família antes de
casar já é normalmente algumas
brigas.

Imagina morar com os sogros? 

Então se prepare, porque vai
precisar ter muita paciência. 

Essas brigas na maioria das vezes
nem eram para acontecerem, pois
não era assunto para os sogros se
meterem, mas eles vão se meter. 

A picuinha será constante e afetam
demais no casamento causando
consequências irreversíveis.

Morar com os sogros causa ciúmes
dos parentes

Os pais da noiva ou do noivo
costumam ter ciúmes da pessoa
que “roubou” a filha ou o filho deles.
Imagina ter que conviver com isso
dentro da casa dos sogros? 

É realmente muito desagradável.

O ciúme faz muito mal, o clima fica
tenso sempre e qualquer briga, por
menor que seja, pode se tornar
uma bola de neve. 

O ciúme ainda pode fazer com que
os pais do seu cônjuge tentem
colocá-lo contra você.

Vão tentar controlar a vida a do
casal 

Se você mora com seus sogros e
tem todos os problemas anteriores.

Com certeza também tem o
problema de eles tentarem
controlar a sua vida e seu
casamento.
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É comum eles quererem controlar
principalmente as finanças do
casal.

Qualquer coisa que comprarem e
eles não acharem útil, vai ser
motivo de muita falazada e
discussão. 

É melhor evitar que chegue neste
patamar.

Conclusão

Se você gosta dos seus sogros e
quer continuar gostando, nunca se
mude para a casa deles.

Faça um ótimo planejamento para
evitar isso, continue visitando-os
apenas para um almoço, um
churrasco, alguma comemoração.

Menos é mais, quando se está
casado a vida do casal são um ao
outro e posteriormente os filhos,
nada além disso.

Se estiver duvidando, basta
pesquisar, você deve conhecer
alguém que more com os sogros,
entreviste essa pessoa e veja se essa
lista não confere.

Claro que tem exceções, mas são
tão raras que quase ninguém
conhece algum casal que vive em
paz na casa dos sogros.

Se vocês não têm opção por
motivos maiores.

Sugerimos que você e seu cônjuge
leiam atentamente cada quesito da
lista e tentem se blindar de passar
por essas frustrações. 

Com preparo e um pouco de sorte
vocês podem conseguir ter
felicidade na casa dos sogros.

9 PROBLEMAS QUE
NINGUÉM CONTA SOBRE
MORAR COM A SOGRA
Morar com a sogra definitivamente
não é a primeira opção de
nenhum casal. 

Em muitos casos, existe uma
relação conflituosa entre seu
cônjuge e sua mãe. 

De fato, conviver diariamente com
essa possibilidade não parece ser
saudável. 

Mas imagine que você se casou.

— Ou está prestes a subir ao altar.
— e precisa escolher onde morar. 

Uma das suas opções é viver com a
família da futura esposa, porém,
você ainda não sabe se é mesmo
uma boa ideia. 

Nesse caso, conhecer os problemas
em morar com a sogra pode ser
muito útil para não correr o risco de
errar. 

Afinal, se a opção for por estar ali
diariamente junto com a sogra, é
melhor conhecer os pontos de
conflito para saber evitá-los.
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1- Seu cônjuge é o foco

Toda mãe gosta de agradar o filho.

Principalmente quando nos
tornamos mais velhos e menos
presentes, os pais tendem a nos
mimar mais do que quando éramos
crianças.

Afinal, a companhia vale muito.

Quem está disposto a ir morar com
a sogra deve ter ciência de que o
cônjuge é o foco.

– E que ele será mimado,
independentemente da idade.

Se você se incomoda com o fato de
sua sogra agradar seu cônjuge.

Por acreditar que esses mimos não
se adequam ao relacionamento
que estão construindo.

É importante saber que isso
acontecerá.

Ele será o foco, então qualquer
situação de discussão na vida do
casal pode sofrer a interferência da
sogra.

Que pode perguntar o motivo de
determinada coisa estar
acontecendo na vida do(a) filho(a).

É sabido que, provavelmente, ela
tomará partido, saindo em defesa
de sua cria, dando razão a ela, por
mais errado que esteja. 

E aí você precisará ter muita
cautela com a atitude que adotará.

Caso você seja uma pessoa
ciumenta, essa divisão da atenção
do seu(sua) parceiro(a) com a mãe
poderá ser uma questão delicada.

Principalmente se perceber que
ele(a) está redirecionando boa
parte do seu tempo à sua sogra.

Se for o contrário (destinar muito
tempo a você), é possível que seja a
sogra a incomodada.

E aí a questão se complica de vez.

Uma sogra carente pode ser aquela
que começa a encontrar defeitos
no relacionamento.

Minando aos poucos a relação
entre você e seu cônjuge.

Por isso, se você morar com a sogra,
tenha em mente que o foco não
está em você. 

Será preciso evitar, por exemplo,
discussões com seu(sua)
companheiro(a) na frente dela, ter
bastante paciência e tolerância.

Afinal de contas, você querendo ou
não, ela exercerá a maternidade até
o fim dos dias, mesmo estando
errada.

AGORA VOU TE ENSINA
OS 9 PASSOS QUE
NINGUÉM CONTA SOBRE
MORAR COM A SOGRA.
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4- A dona da casa é a sua sogra

Parece óbvio, mas se você analisar
direitinho, verá que há mais coisas
nessa frase do que se percebe de
início. 

Em primeiro lugar, porque na
maior parte das vezes a noção de
“dona da casa” não se restringe a
parte física do imóvel. 

Mas é bastante claro que sua sogra
fará as definições que desejar,
como a disposição dos móveis, a
decoração dos ambientes e todos
os detalhes relativos à casa.

No entanto, a dona da casa
também dita as regras da
administração do grupo familiar.

Por isso, morar com a sogra é se
arriscar a ficar sujeito às normas da
família na qual está se inserindo.

Até o menu do almoço. Imagine
que você quer começar uma dieta,
se propõe a comprar os alimentos
que o profissional receitou. 

Mas se ela não respeitar isso e
contribuir para que você consiga
fazer, é preciso pensar em
alternativas, porque é pouco
provável que as regras mudem
somente por sua causa.

O resultado de morar com a sogra e
saber que ele é a dona da casa é a
pouca autonomia para uma vida a
dois em que o casal seja
protagonista da sua própria história

3- Sonhos e planos serão adiados
 
Você sempre teve o sonho da casa
própria? 

Já pensou em mudar de cidade ou
de país, e seu cônjuge compra essa
ideia com você? 

É sempre necessário ter sonhos
para alimentar, já que são eles que
fazem a gente se movimentar.
Infelizmente, morar com a sogra
pode adiar planos e sonhos. 

É provável que isso aconteça,
porque é uma rotina mais
bagunçada, em que você deve se
adequar considerando a realidade
de terceiros, não exatamente a sua.

Existe também um impacto
emocional relevante, já que as
relações são mais conturbadas. 

Um ponto também importante que
não é tão considerado é que o casal
pode se acomodar de uma forma
nociva, já que deixam de mudar
para um imóvel próprio para
construir a família. 

Por isso, é importante, apesar das
dificuldades, manter acesas as
metas e objetivos pessoais.

Como adquirir um apartamento
próprio, sem a interferência de
familiares, por mais bem-
intencionados que sejam.
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2- A convivência tende a desgastar
o relacionamento

Conviver diariamente com a sogra
tem grande chance de não ser
nenhuma maravilha, tanto para
você como para ela. 

Mesmo que vocês se deem bem
agora e que o relacionamento de
vocês sempre tenha sido incrível, a
rotina pode fazer isso mudar.

Dividir o mesmo teto é uma
experiência muito diferente, que
coloca à prova diversos pontos das
nossas personalidades e como eles
se manifestam em relação ao outro.

Pense em situações como sair do
chuveiro e deixar o piso molhado,
por exemplo. 

Pode até ser que ela não o
repreenda por isso, mas isso não
significa que ela não esteja
incomodada com a situação. 

Agora, some a isso outras situações
cotidianas e terá, em menos tempo
do que imagina, mal-estar em
ambos os lados.

Uma mera atitude ou defeito dela
pode deixar você irritado ou
impaciente. 

É preciso se policiar para que o
relacionamento não se desgaste a
ponto de se tornar insustentável.

5- Conflito de horários

Sua rotina nunca mais será a
mesma ao morar com a sogra. 

Sabe aquela ideia que você tinha
de ir malhar no almoço, passar em
casa em seguida para comer algo, e
voltar para o trabalho? 

Pode ser muito complicado
conseguir fazer isso tendo que
obedecer aos horários de uma casa
que não é sua.

Morar com outra pessoa implica
fazer concessões e adaptar seu dia
a dia ao horário do outro. 

Apesar de isso ser óbvio e aceito
pelos casais, principalmente
porque houve uma opção pelo
casamento, ao morar com a sogra,
essa situação pode ser bem pior.

 Além de mais moradores, haverá
um conflito claro de idades e
gerações, personalidades e
condutas.

Já pensou no dia em que você e seu
cônjuge resolvem ir para a balada e,
ao chegar em casa de madrugada,
acorda os demais moradores? 

Além de ser uma situação
desconfortável, é possível que
ocorra aquilo que já mencionamos
sobre ter que dar satisfação, sofrer
interferências e ter a privacidade
comprometido. 

O que era pra ser diversão vira um
desconforto.
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Esse conflito de horários também
pode ocorrer em situações
corriqueiras.

Como uso de banheiros, lanche na
madrugada, uso da máquina de
lavar, assistir TV e outros. 

E, infelizmente, essas situações
podem se tornar um prato cheio
para os conflitos e reclamações.

6- A privacidade e a liberdade
ficam comprometidas

Recém-casados só querem
aproveitar a vida a dois com
bastante liberdade. 

Mas se você for morar com a sogra,
isso pode ser uma questão
importante. 

Você pensa em chegar em casa e
ficar à vontade depois do trabalho,
curtindo a vida de casado? 

Circular só de toalha, jantar sem
camisa, ver TV na sala madrugada
adentro abraçado na sua esposa?

Saiba, então, que é pouco provável
que isso seja possível se escolher
morar na casa da sogra.

Outras situações acabam virando
dificuldade para quem mora na
casa da sogra, como fazer refeições
fora dos horários estabelecidos e.

Até mesmo, passar grande parte do
tempo no quarto. 

Isso, porque um dos principais
problemas em morar com a sogra é
não conseguir ter muita
privacidade, nem um grau de
liberdade satisfatório.

7- Necessidade de dar satisfação

Você dará uma saidinha na sexta à
noite para encontrar aquele amigo
que voltou do exterior depois de
anos. 

Seu cônjuge ficará em casa
resolvendo outras questões, está
ciente da situação e tudo está bem. 

De repente, sua sogra vê você
saindo e pergunta onde vai.
Começou a confusão. 

Se você não tem mais paciência
para dar satisfação sobre tudo que
faz (exatamente como quando era
menor de idade), não vá morar com
a sogra.

Ainda que isso não seja uma
obrigação, você se sentirá
compelido a avisar sempre que for
sair ou a que horas pretende voltar,
ou se houve alguma mudança de
planos. 

Até mesmo sair com seu cônjuge
pode ser uma questão, já que pode
acontecer de se sentirem
“intimados” a convidar a sogra para
o passeio.

Se já tem pouca intimidade e
privacidade dentro de casa,
imagine levando a sogra para suas
saídas?



EDITORA OCEANO AZUL

8- As interferências atrapalham o
casamento
 
Não custa lembrar, mas sua sogra é
mãe do seu cônjuge.

Fatalmente, ela fará interferências
na vida de vocês, especialmente na
do(a) filho(a). 

Será comum escutar que é preciso
comer mais, se agasalhar para sair
ou pequenas coisas que são mais
um cuidado do que uma invasão.

 Mas é só a porta de entrada.

Recém-casados estão em uma fase
de muitas descobertas, na qual o
casal está se ajustando à nova vida.

 Nesse período, intromissões nos
assuntos dos dois são
potencialmente prejudiciais. 

Por isso, ao optar por morar com a
sogra, pense em como lidar com as
interferências nas questões do
casal, pois dificilmente você estará
livre delas.

Se você se irrita muito com esse
tipo de situação, é certo que
precisará se controlar caso vá morar
com a sogra. 

Aprenda, desde já, como lidar com
a questão ou comece a pensar que,
talvez, essa não seja uma boa ideia.

9- As chances de conflito
aumentam

Muitas interferências, privacidade e
liberdade comprometidas,
convivência desgastando ao longo
do tempo. 

Morar com a sogra pode ocasionar
tudo isso. 

Não à toa, é muito comum que isso
aumente as chances de conflito
entre vocês, ainda que a relação
seja boa. 

Como dissemos anteriormente,
lidar diariamente com
personalidades tão distintas em
diversas situações pode ser
complexo e pode minar facilmente
essa relação.

Um ponto a se considerar neste
caso é que será comum ver seu
cônjuge se sentir dividido em caso
de conflito. 

Concordar com a mãe ou com o(a) 
companheiro(a)? 

As consequências ao optar por um
ou outro pode criar inclusive
desavenças entre o próprio casal.

Pense bastante nesse ponto antes
de ir morar com a sogra.

É sabido que, provavelmente, ela
tomará partido, saindo em defesa
de sua cria, dando razão a ela, por
mais errado que esteja. 
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E aí você precisará ter muita
cautela com a atitude que adotará.

Caso você seja uma pessoa
ciumenta, essa divisão da atenção
do seu(sua) parceiro(a) com a mãe
poderá ser uma questão delicada.

Principalmente se perceber que
ele(a) está redirecionando boa
parte do seu tempo à sua sogra. 

Se for o contrário (destinar muito
tempo a você), é possível que seja a
sogra a incomodada. 

E aí a questão se complica de vez.

Uma sogra carente pode ser aquela
que começa a encontrar defeitos
no relacionamento, minando aos
poucos a relação entre você e seu
cônjuge.

Por isso, se você morar com a sogra,
tenha em mente que o foco não
está em você. 

Será preciso evitar, por exemplo,
discussões com seu(sua)
companheiro(a) na frente dela, ter
bastante paciência e tolerância.

Afinal de contas, você querendo ou
não, ela exercerá a maternidade até
o fim dos dias, mesmo estando
errada.

QUAIS SÃO OS SENTIMENTOS
QUE MAIS

TODA MÃE É UMA FUTURA SOGRA
EM POTENCIAL.

ANTES DE TER UM FILHO (OU
FILHA) CASANDO.

COMO UMA MULHER PODE SE
PREPARAR PARA SER UMA BOA
SOGRA?

Não existe um modelo a ser
seguido no que diz respeito a
preparação para ser uma boa sogra. 

Talvez o fundamental seja
encarar de forma aberta a relação
com a futura nora/genro e não
encará-los como rivais do amor dos
filhos, mas como futuros
integrantes do núcleo familiar.

Lembre-se: assim como você se
casou com o filho(a) de alguém um
dia, talvez alguém se case
com o seu.

ATRAPALHAM A RELAÇÃO COM A
NORA?

No geral, os sentimentos que mais
atrapalham podem ser
ciúme, inveja, raiva, insegurança.

Sentimentos que salientam a
rivalidade. 

AFINAL! QUAL É O
PAPEL DA SOGRA?
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É POSSÍVEL AMAR E TRATAR A
NORA COMO SE FOSSE UMA
FILHA?

EXISTE UM PRECONCEITO
NATURAL NA RELAÇÃO ENTRE
NORA E SOGRA?

Mas podemos considerar a nora
uma rival? 

A nora disputa o amor do filho, ou
ela o tem, de diferente forma?

Sogra e nora podem se respeitar,
conviver bem, ter uma relação
de mãe e filha. 

É importante perceber que a nora
se tornou parte da família e não
necessariamente aquela que o
afasta da família.

Esse “preconceito natural” pode ter
sido formatado a partir de um
estereótipo social que se vincula a
imagem da sogra. 

Sim, carregar consigo o preconceito
de que a sogra será uma pessoa
desagradável, megera, pode
influenciar no desdobramento da
relação. 

Acredito que iniciar uma relação
com a sogra já imaginando
dificuldades no relacionamento
pode comprometer a capacidade
em ver qualidades que a sogra
teria.

PROXIMIDADE AJUDA OU
ATRAPALHA NESSA RELAÇÃO?

Depende muito do tipo de
envolvimento. 

Há sogras que aproveitam a
proximidade para dar palpites,
tomar partido.

Tentar resolver situações sem a
permissão do casal, e pode
atrapalhar a harmonia da família.

Mas a proximidade no sentido de
auxiliar no crescimento do neto,
trocar experiências, podem ser
válidas.

RELACIONAMENTO
COM A SOGRA
1- POR QUE A SOGRA MÃE DO
HOMEM SABIDAMENTE É
MAIS DIFÍCIL DE SE LIDAR?

Não vi nenhuma pesquisa que
afirme isso, mas parece que há
mais reclamações de noras do que
de genros. 

Talvez os filhos homens acatem
mais suas mães, gostem da
dependência que elas alimentam.

Talvez o fato de ser duas mulheres
mostre similaridades difíceis de
encarar.

 De toda forma acredito que cada
caso terá seu motivo pessoal.
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2- O PAPEL DA SOGRA NA
ORGANIZAÇÃO FAMILIAR.

Os desentendimentos entre sogras
e noras/e ou genros me parece um
comportamento muito antigo e, ao
que tudo indica, fizeram e fazem
parte do cotidiano de várias
culturas. 

Até o final do século 19, por
exemplo, (ou até mesmo no século
20), as sogras orientais, como
chinesas e japonesas, tinham uma
fama de trazerem suas noras com
rédea curta. 

O que existe por trás desse
comportamento feminino que
prece permear culturas e épocas as
mais distintas?

A questão histórica pode
corresponder à natureza instintiva
do relacionamento entre mãe e
filho. 

As mães podem desenvolver
sentimento de posse em relação
aos seus filhos.

Podem sentir-se “donas” de seus
filhos a partir do momento que são
responsáveis por suas vidas
enquanto seres indefesos e
totalmente dependente de suas
mães para sobreviver nos 1ºs anos
de vida. 

Esse sentimento pode gerar
sentimento de “poder”.

Esta sensação de poder pode
alimentar ações que vão contra o
bem estar dos seres que mais
amam, seus filhos.

3- QUAIS SÃO AS MAIORES
QUEIXAS DAS SOGRAS EM
RELAÇÃO AO GENRO?

Há uma piada que explica muito
bem: Uma mulher tem um casal de
filhos casados. 

Ela conta às amigas que a filha
casou muito bem, pois seu genro
até leva café na cama para ela.

Mas o filho não teve a mesma sorte,
imagine que a megera na nora
recebe até café na cama de seu
adorado filhinho? 

O genro costuma receber o papel,
normalmente masculino, de
cuidador.

Sendo assim a sogra poderá se
apaixonar pelo genro que a
convencer (nem precisa ser
verdade) de que é um excelente
provedor.
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REFLEXÃO
Aqui, me despeço de vocês espero
de coração que esse meu livro lhe
traga muito conhecimento e lhe
ensine que tudo na vida é possível
quando queremos de fato alguma
coisa! . 

Saiba que é possível você
construir um relacionamento
sólido com a sua sogra basta você
querer.

É algo que só depende
exclusivamente de você, nunca
quebre o elo que você tem com a
sua família a qual Deus lhe deu . 
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