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O VINGATIVO 
 

Uma das razões por que sou pessimista quanto aos 
programas de reabilitação de criminosos implacáveis e viciados em 
drogas é que eles estão firmemente guarnecidos num estilo de vida 
vingativo. Trata-se de um estilo de vida em que a pessoa acredita 
que a vida o tratou injustamente e que ela tem o direito de revidar 
como puder. 

O estilo de vida vingativo leva algum tempo para 
desenvolver-se, mas pode enraizar-se na personalidade da criança 
por volta dos oito ou nove anos. Daí em diante, qualquer mágoa ou 
punição que sofrer apenas reforçará em sua mente que a vida tem 
sido injusta com ela incrementando seu desejo de vingança. 

É o estilo de vida vingativo que muitas vezes se manifesta 
na violência gratuitamente – eu poderia até afirmar que esse estilo 
de vida é responsável por grande parte dos crimes violentos 
cometidos no mundo. 

Não é sempre que vemos pessoas de comportamento 
vingativo na terapia de casal. Não se trata, em geral, do tipo de 
pessoa que admite que precisa de ajuda. Marion, porém, de 33 anos, 
foi uma dessas pessoas que tentei ajudar, embora tenha sido o 
marido dela, e não Marion, quem me procurou. Ela cresceu num lar 
em que o pai, que era violento com ela e a mãe, abandonou a família 
quando Marion tinha apenas seis anos de idade. 

Ela nunca teve vantagens na vida, mas mesmo assim foi 
uma boa aluna e chegou à faculdade, formando-se na área que 
escolheu. Marion desejava muito ter seus próprios filhos, mas não 
podia; então, finalmente, ela e o marido, Roger, decidiram adotar um 
menino. 

Roger contou-me que um dia, ao chegar do trabalho no 
horário habitual, encontrou a casa desarrumada e o filho, Jimmy, de 
três anos, todo machucado. Disse que Marion sempre tivera um gênio 
violento e que julvava às vezes a esposa severa demais na disciplina 
do filho. Naquele dia, porém, ele se deu conta de que ela se tornara 
fisicamente violenta. 

O estilo de vida vingativo de Marion estava se manifestando 
da forma mais perigosa e hedionda. Quando alguma coisa saía 
errado, ela muitas vezes exagerava a ponto de apenas querer 
machucar o filho. Nesse caso, o menino teve de ser tirado de casa. 



Gostaria que a história tivesse um final feliz, mas ela não 
tem. Marion recusou qualquer tipo de ajuda. A única coisa positiva 
resultante da ajuda profissional foi que Roger e Jimmy puderam 
afastar-se dela, que parecia determinada a extravasar sua frustração 
e raiva de forma violenta. 

Jimmy teve de passar por uma série de sessões de terapia 
para atenuar seus temores e frustrações. Tivemos que provar-lhe que 
sua situação não era comum e que não se espera que as mães batam 
nas crianças daquela maneira. 

Roger e Marion separaram-se finalmente. A saída de Roger e 
o divórcio foram, na verdade, um ato de amor para ele e o filho, que 
ficou sob a custódia do pai. O que ele estava declarando, em 
essência, é que nem ele nem o menino que adotara mereciam ser 
tratados daquela maneira. 

Imagino que Marion continuará procurando alguém que 
precise ser usado e maltradado, e um dia, quando encontrar a pessoa 
com essas necessidades específicas, se casará de novo. Gostaria de 
pensar que ela mudará, mas vejo que o estilo de vida vingativo está 
tão profundamente arraigado em sua personalidade que uma 
mudança é muito improvável. 
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