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AÇÃO EM VEZ DE PALAVRAS 
 

Por que você não tenta conhecer melhor a si próprio e a seu 
cônjuge, compreendendo o estilo de vida um do outro? Brinquem de 
psicólogos por um momento. Revezem-se, fazendo as seguintes 
perguntas um ao outro: 

1. Como você descreveria seu pai ou sua mãe? 
(Use sete ou oito adjetivos que descrevam a 
personalidade, aparência ou temperamento 
deles); 

2. Como você descreveria cada um de seus irmãos? 
3. Como você descreveria a si mesmo quando 

criança? Especialmente na época em que estava 
no primário. 

4. Relacione dez lembranças sobre sua infância, as 
mais antigas que puder lembrar. 

Quando terminarem, examinem as respostas. Na pergunta 
1, aquele que você descreveu primeiro é quem teve a maior 
influência em sua vida. Isso não significa que você se dava melhor 
com sua mãe ou com seu pai. De fato, ele pode ter sido o mais 
ausente durante sua infância, mas mesmo assim foi o que causou a 
maior influência na sua vida – mesmo que tenha sido por causa da 
ausência e falta de envolvimento. 

Se, ao descrever seus pais, você usa adjetivos superlativos 
ou precedidos de “muito” – como “muito inteligente”, “muito bonito” 
etc. – esta é uma indicação freqüente de que você valoriza esse traço 
em sua própria vida. 

Na pergunta 2, quando você descreve seus irmãos, deve 
começar a procurar padrões ou papéis que foram assumidos por cada 
um dos filhos. Faça um diagrama semelhante ao da ordem de 
nascimento. Comece por montar algumas suposições inteligentes 
sobre como você vê a si mesmo, sobre como seu cônjuge se vê e, 
então, tentem formar um parecer sobre o estilo de vida de cada um. 

Ao responder a pergunta 3, tenha em mente que a descrição 
que em geral se faz de si mesmo como criança corresponde à 
maneira que de fato o adulto se vê. Provavelmente você continua 
sendo o garotinho (ou a garotinha) que foi um dia. 

A pergunta 4 pode ser a mais difícil de responder, mas se 
você dedicar um tempo para isso, acredito que vai considerá-la 



esclarecedora. Sua lembrança mais remota – isto é, o máximo que 
você consegue voltar no tempo – é um símbolo da maneira como 
você encara a vida ou seu estilo de vida. 

Se sua primeira lembrança for negativa, isso pode significar 
que você tem a tendência de ver as coisas de uma forma negativa ou 
pessimista. Se todas as lembranças forem negativas, pode-se deduzir 
então, com certa segurança que você tem uma visão negativa da 
vida. Se todas as lembranças referem-se a situações em que você era 
o centro das atenções – nas quais as pessoas lhe traziam presentes 
de Natal ou de aniversário etc. -, então podemos deduzir com certeza 
que seu estilo de vida se concentra na busca de atenção. 

Se algumas de suas primeiras lembranças se atêm à quebra 
de regras e regulamentos e da punição por infringi-los, pode-se 
deduzir que você é controlador. Hoje você é bom em obedecer a 
regras e não é muito flexível. 

Como você pode ver, você é capaz de chegar a algumas 
deduções inteligentes sobre você e seu cônjuge, observando o padrão 
de lembranças remotas. 

 
Kevin Leman 

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

 


