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O CARENTE DE ATENÇÃO 
 

Não há nenhuma chance de que o carente de atenção seja 
uma espécie em extinção. O fato é que há milhões de pessoas assim. 
Uma delas pode ser seu marido ou sua esposa. Talvez seja você 
mesmo. 

O carente de atenção pode ser encontrado em número 
desproporcional em duas posições na ordem de nascimento. 
Normalmente é o primogênito ou o caçula. É mais provável que o 
primogênito procure chamar a atenção de forma positiva, ao passo 
que o caçula fará isso de forma negativa. 

O filho mais velho em geral é carente de atenção por causa 
do amor e da atenção que recebe dos pais – a empolgação 
avassaladora que cerca sua chegada ao mundo. Sua natureza carente 
de atenção é ainda mais acentuada quando representa também o 
primeiro neto na família. Com tanta atenção dedicada a cada 
movimento dele no começo da vida, não demora muito para ele 
concluir que é o centro do universo. 

Por exemplo, veja o que ocorre quando um primogênito de 
um ano de idade, sentado em seu cadeirão, decide que não gosta 
daquela cenoura amassada e atira a colher no chão. Em vez de ficar 
nervoso, papai pega a colher do chão e diz para mamãe: “Você viu 
onde ele atirou a colher? Como ele é forte!”. 

Vendo a reação dos adultos, a criança observa o pai colocar 
a colher na cadeira e então a joga de novo, agora rindo. Papai, ainda 
impressionado com a “força” do filho, continua a sorrir e a rir, na 
verdade elogiando a criança. 

Quando Júnior atira a colher pela décima terceira vez, papai 
começa a ficar irritado. Sua reação inicial, porém, já fez a criança 
entender que pode receber atenção dos adultos e se divertir com eles 
demonstrando esse comportamento. 

Se um filho do meio tentar esse tipo de truque é provável 
que ouça uma lição sobre “desobediência”. Papai e mamãe já viram 
aquilo antes e não estão interessados em ver de novo. 

A criança aprende cedo na vida que pode fazer coisas que 
chamam a atenção dos pais. Essa atenção pode tornar-se 
rapidamente a própria recompensa – mesmo que seja uma atenção 
negativa. Se a única vez que a criança recebe dos pais a atenção que 
almeja é quando se comporta mal, então você pode estar certo de 



que ela se comportará mal com mais e mais freqüência. Se damos 
mais atenção à criança quando ela rompe as normas da família, na 
verdade estamos reforçando seu comportamento indesejado. 

Mencionei anteriormente que é mais provável que o 
primogênito procure atenção de forma construtiva, ao passo que o 
caçula busca de forma negativa. 

Já dissemos que o primeiro filho costuma andar e falar antes 
que seus irmãos devido principalmente à maior atenção que os pais 
lhe dedicam. Quando ele vai à escola, apresenta em geral um 
desempenho muito bom por causa da influência do pai e da mãe. Ele 
está pronto para a escola e, como acontece em casa, recebe atenção 
por fazer as coisas certas. Aprende rapidamente a ler; é bom com 
números; busca atenção que pode receber por ser um “bom cidadão”. 

O carente de atenção destrutivo, por outro lado, pode 
receber atenção mantendo um adulto continuamente ocupado com 
ele, exibindo-se ou fazendo qualquer coisa que julgue fazer os outros 
pararem e notá-lo. 

Ele é do tipo que faz coisas como levar uma revista Playboy 
para a escola para mostrar a seus colegas do terceiro ano, ou que 
pega a tesoura e corta a trança da menina que senta na cadeira da 
frente ou que corta o bigode do gato. 

A pessoa que busca atenção no sentido negativo tentará de 
tudo, pelo menos uma vez. De fato, lembro-me de um menino que 
costumava comer lápis. 

- Sherman, por que você está comendo o lápis? 
- Não sei. 
- Você não sabe? Gosta de lápis? 
Ele levanta os ombros. 
- Eu acho que sim. 
Sherman conseguiu o que queria: muita atenção. A notícia 

espalhou-se por toda escola. Quer dizer, ele ficou famoso: “Você é 
aquele garoto que come lápis?”  É verdade que às vezes riam dele, 
mas pelo menos estavam olhando, e era isso que ele queria. 

Só fico imaginando o que o velho Sherman anda comendo 
hoje em dia. Será que está atraindo atenção no escritório mastigando 
calendários ou disquetes? O que será que ele leva para o almoço? 

 
Kevin Leman 

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


