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Sabia que você tem uma forma de
expressar o amor?

Que Todo ser humano é único, isso
todos nós já sabemos. O que muitas
vezes acabamos não dando importância
é justamente para as particularidades de
cada um.

A linguagem é a capacidade que os seres
humanos têm para produzir, desenvolver
e compreender as manifestações da
comunicação. 

Quando nos referimos a linguagens do
amor, existem sete linguagens básicas
pelas quais o amor é expressado e
compreendido. 

Cada indivíduo nasce com uma maneira
específica de identificar, receber e dar
amor.

Compreendê-las é essencial para a
valorização de se você valoriza seus
relacionamentos, em qualquer esfera
principalmente, na esfera da  na vida a
dois.

7 LINGUAGENS
DO AMOR

E - B O O K

Como melhorar a comunicação
no relacionamento

Cada uma delas diz respeito à forma
como uma pessoa tende a demonstrar
seu amor ou a sentir-se amado. Em toda
a sua complexidade, o amor é um
sentimento que não se manifesta de uma
única forma única, e é exatamente isso
que vamos abordar aqui, as sete
linguagens básicas para expressar esse
sentimento. algumas destas linguagens
para manifestanifestar o amor.

QUAIS SÃO AS
LINGUAGENS DO
AMOR?

Quando gostamos muito de alguém,
queremos demonstrar esse sentimento da
melhor maneira possível e o toque físico, é
sendo um dos cinco sentidos humanos, é o
que melhor demonstra esse carinho e
intimidade no casal. E que  através dele, são
ativados inúmeros receptores que
provocam reações em todo o corpo. 

Tocar fisicamente seu parceiro é uma das
melhores maneiras de construir uma ponte
e aumentar a sensação de conexão. 

Mas, e para quem possui o toque físico
como linguagem doe amor, esse o contato
desempenha um papel ainda mais
importante, sendo onde um simples carinho
é a mais perfeita tradução de um “amo
você”.

TOQUE FÍSICO



Presentear significa demonstrar amor
através de presentes. 

Mas essa linguagem pode ser muito mal
interpretada, e para alguns, pode soar como
ganância de todas as linguagens do amor, o
ato de dar um presente é sem dúvida o mais
mal interpretado. 

Para alguns, pode parecer ganancioso ou,
até mesmo, como se o destinatário tivesse
uma fixação pelas coisas e não pelo próprio
amor. Esse não é o caso.

Sabendo explorar essa linguagem do amor
de forma correta sua relação se tornará
muito mais produtiva.

Pois, porque nesta linguagem o que menos
importa é o valor do presente e sim o
investimento no relacionamento. financeiro. 

O fundamental é o gesto, saber que o
presente está sendo dado de coração, com a
intenção real de agradar.

Portanto o presentear alguém é uma forma
de demonstrar amor podendo ser
expressado por meio de pequenas
lembranças.

Como uma flor, uma pizza ou por entregas
surpresas, como uma joia, ou uma viagem,
por exemplo. 

Mais do que saber que o amor existe,
algumas pessoas têm a necessidade de
sentir fisicamente esse amor. 

Por isso, fazem questão de receberem
carinho, por meio do toque, para que assim
sintam-se também mais seguras.

 PRESENTES



Mas vale lembrar que algumas pessoas,
Outras, por sua vez, parecem ficar
extremamente desconfortáveis com o
contato físico. 

Por isso, é muito importante haver essa
conexão entre o casal e saber se o outro
também deseja receber amor dessa
maneira. 

Pois é, É algo que varia muito conforme a
personalidade de cada ser humano.

Contudo, na vida a dois, uma pessoa que
possui o toque físico como linguagem de
amor anseia pelo toque explícito, não é
necessariamente sobre sexo, ou desejos de
sexo no momento, e sim, mesmo mostrar
que você está interessado em sexo no
momento. 

É mais sobre como se sentir próximo ao
outro. Muitas vezes um simples cafuné
pode transformar seu dia e fazer você fazê-
la se sentir amada, feliz e valorizada.

Mais do que saber que o amor existe,
algumas pessoas têm a necessidade de
sentir fisicamente esse amor. 

As pessoas que precisam Necessitando de
beijos, cafuné, abraços apertado, mão no
ombro, as relações sexuais, toque suaves
pelo corpo, mãos dadas, entre outros
gestos, que representam claramente essa
linguagem do amor. 

https://doloresbordignon.com.br/cinco-linguagens-do-amor-para-uma-comunicacao-melhor-no-sexo/


O importante aqui é a pessoa que o recebe
se sentir sente imensamente grata, feliz e
amada. realizada quando Ao perceber a
importância e o significado que essa
linguagem tem na vida do seu parceiro,
certamente, suas vidas tornaram plena e
duradoura.

Segue algumas dicas de como
presentear o Algumas
sugestões de presentes que
você pode dar à seu
parceiro(a):

Entregue Pegue um café no trabalho;
para eles

 Presenteie com Peça o livro que gosta
de eles querem ler;

Surpreenda com uma viagem a dois;
Loções para as mãos

Dê Flores; 
Caixa de bombom;
Perfume;
Cachecol;

Ou até mesmos, Um cartão engraçado.

Tendo em vista, que essa linguagem do
amor é a mais cara, nunca se pode
pensar no presente como um custo. O
presente é algo símbolo e seu
significado maior é demonstrar o amor
ao outro e a importância que tem em
sua vida.

Pacote de meia



Ser amado e apreciado pelo seu parceiro
por meios de elogios ou palavras
encorajadoras e gentil reforça seu amor,
principalmente, quando a linguagem do
amor de seu parceiro for palavras de
afirmação. seu parceiro se identifica pela
linguagem de palavras de afirmação. 

Para quem possui palavras afirmativas
como linguagem primária, naturalmente, se
sentem altamente valorizados, únicos e
especiais. quando escutam palavras de
amor. 

É a única linguagem do amor que gira em
torno da expressão verbal, portanto, o
Ouvir da boca de seu parceiro expressões
de incentivo, agradecimento e
encorajamento e gratidão é como se
dissesse: “Eu me importo com você e estou
ao seu lado”, demonstrando sempre seu
apreço por ele. 

 “Você fica linda com esse vestido! ”
“Obrigada por ter me ajudado com a
louça. ”
“Me sinto extremamente alegre por
poder contar com você todos os dias.”
“Obrigada por pegar as crianças na
escola, ajudou meu dia a ficar mais
tranquilo.”

Esses exemplos de afeto impactam um
relacionamento. Como se pode observar,
nesta linguagem o presente físico não
importa, mas o que se diz sim, ou seja, muitas
pessoas se sentem amadas ao receber
afirmações verbais do seu companheiro. 

Ao receber palavras afirmativas, tanto então
ter alguém para te elogiar, a sós ou
publicamente, faz se sentir a pessoa se sentir
mais amada, mais seguras no relacionamento,
mais inspiradas, mais felizes. 

Essa poderosa chave de comunicação, de
elogios é muito significativa para Inspirar e
encorajargem no seu parceiro ou parceira, é
uma das formas mais nobres em potencializar
e abastecer o coração de afeto e amoro
poder de quem está ao seu lado., quando
tiver esta linguagem do amor presente como
primária. 

PALAVRAS DE AFIRMAÇÃO EXEMPLOS

https://www.sbcoaching.com.br/colaboradores/palavra-eletromagnetica/
https://www.sbcoaching.com.br/colaboradores/palavra-eletromagnetica/
https://www.sbcoaching.com.br/colaboradores/palavra-eletromagnetica/
https://www.sbcoaching.com.br/colaboradores/palavra-eletromagnetica/


Acredito que esta seja uma das linguagens
mais essenciais na atualidade. Diz respeito
à dedicação de um tempo exclusivo, ainda
que pequeno para quem se ama e deseja
ter por perto. 

Portanto todo casal precisa de um tempo
de qualidade junto para que o
relacionamento cresça e se desenvolva. 

Acontece que hoje, com a correria e a
quantidade de demandas que necessitam
da nossa atenção diariamente, acaba-se
deixando de passar um tempo com o
parceiro e por consequência o casal vai se
distanciando. 

Assim, é fundamental que encontre um
tempo, que dedique um período do dia
para estar, verdadeiramente, com seu
parceiro. 

Mais do que presente, deve-se estar de
fato de corpo e alma, sem preocupações
aparentes. 

As expressões podem ser: perguntar como
foi o dia, como está o trabalho, o que está
achando do último livro que pegou para
ler, conversas de qualidade, passeios,
assistir televisão juntos, ir ao cinema, assim
por diante.

TEMPO DE QUALIDADE



Por que para a pessoa que possui essa
linguagem de amor, o que
verdadeiramente importa é a forma como
o tempo ao lado do seu parceiro é
aproveitado. 

Isso significa que, se a principal linguagem
do amor de seu parceiro é tempo de
qualidade, você precisa não apenas
reservar um tempo para ele, mas também
ser intencional sobre como está gastando
esse tempo, portanto faça contato olho no
olho, tenha escuta ativa, elimine a
tecnologia, ou seja, viva o momento.

 ATOS DE SERVIR

Aqui o que você faz, conta mais do que
qualquer palavra. Formas de expressão
como: lavar a louça, consertar a fechadura,
levar o lixo para fora, levar o carro para
lavar, entre outros atos de serviço,
demonstram à pessoa o quão importante
ela é para você, e, principalmente que você
faz de tudo para vê-la feliz e realizada.

Assim, a minha dica aqui é que você fique
atento às formas, aos serviços que você
pode empregar às pessoas, fazendo com
que ela se sinta valorizada e até mesmo
motivada por você. Além de amada, a
chance de fazer este indivíduo feliz é bem
grande.

Geralmente, para quem se sente amado
através do auxílio prestado pelo parceiro,
ter que ficar pedindo frequentemente
ajuda nas tarefas é um processo penoso.



É quando a pessoa passa a exigir auxílio,
causando um bloqueio no fluxo do amor
especialmente quando o outro não
compreende tal forma de comunicação de
afeto.

A partir do momento em que há
entendimento e o parceiro ou parceira se
torna mais prestativo, os “tanques de
amor” (termo cunhado por Chapman) –
voltam a encher.

SEXO DE QUALIDADE

Esta não é uma linguagem muito comum,
mas existe. São as pessoas que tem em
mente que o sexo é a base de tudo. 

Mas uma grande armadilha desta
linguagem é pensar que quantidade é
melhor que qualidade. 

Nesta linguagem você se sente amada
quando faz sexo com seu parceiro, não
quando faz todos os dias. 

Mas então o sexo de qualidade é quando
se atinge o clímax do prazer, que se atinge
o orgasmo? 

Também não, esta é a segunda grande
armadilha desta forma de expressar o
amor. 

Tem muitas mulheres que não atingem o
orgasmo e nem por isso quer dizer que elas
não amam o seu parceiro. 



 As pessoas que tem forte esta linguagem,
quando o parceiro se afasta sexualmente,
se sente menos amada e
consequentemente pode ficar depressiva,
irritada, começa a pensar na infidelidade
do parceiro. 

Esse distanciamento sexual acarreta em
muitos outros fatores na relação, como
abalar a confiança no relacionamento,
vínculo emocional, vínculo afetivo do casal,
reduz o nível de ocitocina, pode reduzir ou
aumentar o nível de cortisol se tornando
uma pessoa irritada, que acaba sendo
frequentemente estupida com o outro. 

CONFIANÇA

 Muitas pessoas querem “proteger” seu
parceiro ou parceira dos problemas,
deixando de contar os problemas
financeiros, problemas no trabalho,
compartilhar soluções. 

Isso pode ter um efeito contrário, seu
parceiro ou parceira pode entender que
você não confia.

Que não acredita nela como membro
importante do relacionamento.

Então se você supervalorizado ou
valorizada quando seu parceiro
compartilha.

Ou se sente traído ou traída quando isso
não acontece, essa pode ser a sua
linguagem primaria do amor.



Se você já sentiu alguma vez que seus
gestos de amor não foram reconhecidos
pelo seu parceiro ou se já teve a
impressão de que ele deixou de amar você
por não demonstrar afeto, certamente é
porque vocês estejam se expressando de
formas distintas.

É por isso que compreender a sua
linguagem e a da pessoa que você ama é
fundamental para que vocês passem a
falar o mesmo dialeto e possam expressar
seu sentimento de uma forma
compreensível.

Muitos casais estão juntos há anos sem
entender a linguagem do amor um do
outro e isso causa a desconexão entre
casais. 

É importante comunicar sua linguagem ao
seu parceiro e descobrir qual a linguagem
do amor dele. 

Gary Chapman aponta que os principais
indicativos para descobrir as linguagens é
analisar as críticas feitas pelo parceiro,
porque as pessoas tendem a criticar ou
apontar os defeitos de seu cônjuge com
forte intensidade justamente naquelas
áreas em que elas próprias possuem uma
maior carência emocional.

A IMPORTÂNCIA DE SABER A
LINGUAGEM DO PARCEIRO



Mas se você quiser uma análise mais
detalhada para descobrir a linguagem tem
um teste que foi criado pelo Instituto MM
Academy que você consegue descobrir
qual a sua linguagem do amor primária e
secundária. Peça que o seu parceiro
também realize o teste, pois é muito
importante que você saiba a linguagem
dele.



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 



Fisioterapeuta, Consultora A Sós, Life Coaching,
Especialista em Saúde e Bem Estar de Casais.
Trabalho nas áreas do relacionamento e sexualidade,
atendendo homens e mulheres que buscam aprender
a se relacionar com saúde e solucionar problemas de
relacionamento e sexualidade, através da utilização
da educação sexual, estratégias, técnicas e práticas
que possibilitam melhoria na qualidade de vida,
consequentemente construir um novo
relacionamento com hábitos diferentes.
Especializada em Resgate e Transformação de
Relacionamentos, Integrante do Podcast Dica do
Especialista e do News em Relacionamento e
Sexualidade da Semana presente em 34 países.
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