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O CAÇADOR DE RECOMPENSA 
 

Por causa de nossa criação tradicional baseada em 
recompensa e punição, muitos de nós crescemos buscando 
recompensa em tudo o que fazem na vida. O caçador de recompensa 
é assim – simplesmente fica circulando, procurando um torrão de 
açúcar. Quando não recebe elogio ou reconhecimento por cada 
pequena ação, sente-se profundamente ofendido e magoado. 

Muito similar ao estilo de vida solícito, o caçador de 
recompensa diz: “Eu só tenho valor na vida quando as outras pessoas 
notam o que fiz e recompensam-me por meu comportamento”. Bem, 
em certas situações da vida, o caçador de recompensas pode se sair 
muito bem. Mas, no entanto este estilo de vida se torna geralmente 
frustrante. 

Se a pessoa tem de receber um “muito obrigado” por tudo o 
que faz, ou espera uma palavra de aprovação, trata-se de uma 
caçadora de recompensa e, portanto, ela precisa perceber que faz as 
coisas para os outros somente para benefício próprio. 

Não pense que estou dizendo que é errado gostar de 
reconhecimento. Não é. Se você fez um trabalho especialmente bem-
feito, em qualquer área, é claro que espera que as pessoas notem. 

Uma mulher que passa quatro horas na cozinha preparando 
um belo jantar para a família ficará magoada se o marido e os filhos 
engolirem a comida, se levantarem e saírem da mesa sem dizer a ela 
como estava gostoso. 

Um marido que passa todo o fim de semana fazendo reparos 
na casa talvez não esteja agindo assim para receber elogios e 
agradecimentos da parte dela – mas certamente se sentirá um pouco 
desprezado se não tiver um pouco de gratidão e reconhecimento. 

O caçador de recompensas, porém, é um pouco diferente. É 
aquele indivíduo que se candidata a todas as comissões do clube ou 
da igreja com a única motivação de ser elogiado e reconhecido por 
seu esforço. É provável que o marido e a esposa caçadores de 
recompensa tentem superar-se, mas o farão apenas porque estão 
interessados apenas em receber elogios um do outro. 

Por exemplo, aconselhei um jovem casal, em que o marido 
estava sempre superando a esposa nos trabalhos domésticos (já 
houve uma mudança). O problema era que ele não conseguia parar. 
Se tudo estivesse limpo, ele lavava as janelas ou esfregava o chão do 



banheiro com uma escova de dente. E sua esposa era muito eficiente 
na conservação da casa. Às vezes dizia: “Vamos, querido... vamos 
tomar um café. Amanhã eu faço isto”. Invariavelmente, a resposta do 
marido era: “Não, não. Vou fazer isso agora. Não quero que você se 
preocupe com isso amanhã”. 

Foi apenas na terapia que ele percebeu que sua motivação 
era receber elogios da esposa. Queria que ela dissesse aos amigos: 
“Meu marido é o máximo. Vocês não acreditariam no trabalho que ele 
faz para mim!” Queria que ela passasse 24 horas por dia elogiando-o 
e agradecendo-lhe, em vez disso, porém, ele estava deixando a 
esposa maluca e ressentida, porque ela sentia que o marido tentava 
constrangê-la. 

Uma vez que ele reconheceu o que estava motivando seu 
comportamento, fez um esforço consciente para mudar, e o 
casamento foi salvo. 

Muitas vezes dou ao caçador de recompensas a mesma 
tarefa que indico ao mártir. Recomendo que faça algo por si próprio 
todas as semanas – matricular-se numa academia de ginástica, fazer 
um curso, praticar um esporte – qualquer coisa fora de casa, longe 
dos filhos e apenas para sua satisfação pessoal. A recompensa é que 
estará fazendo coisas que sente que valem a pena e não para que as 
outras pessoas lhe agradeçam. 

Tratar bem a si mesmo traz resultados muito bons. O 
caçador de recompensas deve aprender que não precisa de 
aprovação e dos elogios de ninguém, mas apenas de seus 
sentimentos de valor pessoal e auto-estima. 

 
Kevin Leman 

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


