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O CONTROLADOR 
 

É provável que o estilo de vida controlador seja o mais difícil 
de lidar, principalmente dentro de um casamento. O controlador 
tende a manter suas cartas bem escondidas e só raramente dá ao 
parceiro um vislumbre de seu verdadeiro eu. 

Existem basicamente dois tipos de controlador: um que 
controla porque tem prazer em mover os cordões e estar no comando 
de todas as situações; e o outro que controla por defesa – pois teme 
que os demais o levem para um caminho que ele não deseja seguir. 

Em essência o controlador tem medo: Medo de morrer, de 
perder o juízo ou de ser traído pelos outros. Prefere permanecer 
trancado numa concha protetora, ainda que isso afaste as pessoas 
que mais o amam. 

Fred era um controlador que expressava a necessidade de 
comandar racionalizando, sendo perfeito e apegando-se à 
organização como a maior virtude da vida.Era contador, uma 
profissão em que muitas de suas tendências perfeccionistas eram 
úteis. Tenho certeza de que você já ouviu sobre contadores 
chamados “contadores de feijão” – é assim que sempre penso em 
Fred. Ficava lá, com seu saco de feijão, contando cada grão várias 
vezes, para ter certeza de que nenhum se perdera ou não fora 
contado. 

Linda reclamava que cada vez que se aproximava do marido 
para fazer-lhe um carinho ou para conversar, ele procurava algo para 
ocupar as mãos – como lavar o carro, cortar a grama, cuidar do 
jardim ou qualquer outra tarefa necessária. Para ela, era como se o 
marido sempre tivesse um plano definido de evitar contato com ela, a 
não ser nas noites em que ele queria sexo. Nesses momentos, Fred a 
procurava de maneira muito metódica e clínica, sem a menor 
consideração ou afeição pela esposa. 

Como você pode imaginar, Linda não reagia muito bem ao 
que ela percebia ser o desejo do marido por satisfação sexual. Por 
não haver afeto, palavras amorosas, nada a não ser o momento 
repentino em que ele queria sexo, Linda se sentia usada e irada. Por 
essa razão, não sentia nenhum prazer nas relações sexuais. 

Depois de várias semanas de terapia com Linda, consegui 
fazê-la perceber que não havia sentido em tentar transformar Fred 
em algo que ele não era. Todos os apelos, as reclamações e 



repetições dela não funcionaram durante os 13 anos de casamento e 
não funcionariam naquele momento. Finalmente a convenci a 
começar a agir de uma forma totalmente diferente. 

Quando ela começou a recuar e a desistir de tentar mudá-lo, 
Fred percebeu que algo estava mudando no relacionamento deles. 
Viu que Linda não estava mais sob seu controle e sentiu-se ameaçado 
porque ela não ficava mais atrás dele para “afagá-lo”. 

Quando ela parou de segui-lo e começou a ser 
independente, ele finalmente começou a procurá-la, fazendo 
perguntas simples, como: “Aconteceu alguma coisa? Precisamos 
conversar?”. 

Foi uma alegria ver o início da união no casamento deles, 
mas isso exigiu a determinação, o trabalho árduo e o compromisso de 
Linda de parar de fazer o jogo do marido. Evidentemente também 
exigiu um grande esforço de Fred para mudar. 

No final, ele me confessou que sempre tivera medo de que a 
esposa o rejeitasse se ele lhe dissesse quem era de fato. Achava que 
o homem tinha obrigação de ser forte e que compartilhar seus 
sentimentos seria um sinal de fraqueza. 

Ambos me disseram que o ponto alto nos 13 anos de 
casamento foi a noite em que os dois, por fim, choraram nos braços 
um do outro. Ainda é confortável para Fred voltar ao comportamento 
aprendido de afastar as pessoas. Ele tem de pensar conscientemente 
sobre isso e se comprometer, em seu interior, em ser aberto aos 
outros. 

Refiro-me a isso como “mudança tática”. No futebol, os 
atacantes, orientados anteriormente pelo técnico se comunicam e 
decidem a jogada. Às vezes, porém, quando os times se posicionam 
para o início da partida, o técnico do time percebe que a defesa 
adversária antecipou a tática escolhida. 

Em outras palavras, a defesa adversária está armada de 
forma a anular o ataque escolhido. É quando o técnico informa aos 
jogadores que eles devem modificar a formação tática. 

Fred sabe que sua tendência é manter-se fechado e 
controlado, afastando a esposa quando ela o procura em busca de 
um pouco de carinho. Ele pode fazer uma “mudança tática” e recusar 
ceder a seus sentimentos. Quando ela deseja conversar sobre algo 
sério, ele talvez não queira, mas poderá dizer: “Ela precisa conversar 
comigo agora – vai ajudá-la saber o que penso – por isso vou 
conversar com ela, independentemente de como me sinto”. 

Lembre-se de que você não tem que concordar com seus 
sentimentos. Sempre há tempo suficiente para uma mudança tática. 

... 
Os controladores podem usar o temperamento, as lágrimas, 

a timidez e o intelecto para manter as pessoas a distância. Eles 
costumam agir de acordo com o princípio do poder, que diz: “Só 
tenho valor na vida quando estou no controle”. 



Se você é casado com uma pessoa controladora, a melhor 
coisa a fazer é se recusar a ceder ao comportamento controlador 
dela. 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão) 

   


