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O CARENTE DE ATENÇÃO 
 

Como você pode ver, até certo ponto o comportamento do 
carente de atenção não é ruim em si mesmo. Pode estimular uma 
criança a altos empreendimentos. Entretanto, se ela buscar atenção 
no caminho errado, não há como prever onde e como ela acabará. E, 
é óbvio, uma necessidade excessiva de atenção nunca é saudável. 

Ao pensar em adultos carentes de atenção, lembro de um 
jovem casal que aconselhei há vários anos – Joel e Suzi. Quando 
criança, Suzi era a princesa da família. Além de ser caçula, era a 
única filha. A menina dos olhos do papai era precoce, exigente e 
muito hábil em fazer os outros notá-la. Usava seu charme, sua graça 
e seu temperamento para atrair a atenção. 

Joel cresceu como “o homem” da casa, pois seu pai falecera 
quando ele tinha apenas nove anos de idade. Sempre foi confiável, 
consciente e visava à perfeição. Estava convencido de que sabia o 
que era melhor para todos, inclusive para Suzi. 

Joel era um entusiástico ciclista, do tipo que gosta de fazer 
“pequenas” trilhas de bicicleta, digamos, 60 ou 80 quilômetros. Ele 
encarava esta área da vida da mesma maneira que todas as demais – 
a todo vapor. Queria ir mais rápido. Queria ir mais longe. Queria 
realizar e conquistar. 

Ele sabia que a esposa também adoraria as trilhas, por isso 
gastou centenas de reais numa bicicleta de corrida para ela. Devo 
dizer, em favor de Suzi, que ela realmente tentou antes de decidir 
que aquilo não era para ela. Simplesmente não conseguia 
acompanhar o marido e não achava nada divertido persegui-lo pelas 
estradas, vendo a distância entre eles aumentar cada vez mais. 

Suzi decidiu que já tivera o bastante daquele esporte e 
assim, nos finais de semana seguintes, Joel a deixou em casa e saiu 
sozinho para andar sozinho para andar de bicicleta. Ela foi ficando 
cada vez mais zangada; queria a mesma atenção que o marido 
dedicava àquela bicicleta “idiota”. 

Num domingo à tarde, depois de pedalar o dia todo, Joel 
chegou em casa exausto e imediatamente se atirou no sofá diante da 
TV. Foi a gota d’água para Suzi, que decidiu expressar sua raiva de 
forma mais definitiva. Além da bicicleta, o grande orgulho de Joel era 
seu canteiro premiado de roseiras. Tinha 12 metros de comprimento 
por 1 metro de largura, com lindas flores de várias tonalidades. Isso, 



porém, foi antes de Suzi usar a tesoura de jardineiro. Quando ela 
terminou, não restara nenhuma flor. Nada mais além de caules, que 
se assemelhavam a superpalitos apontando para o céu. 

Sim, com esse ato Suzi conseguiu chamar a atenção. Não foi 
necessariamente uma boa atenção, mas de qualquer forma era 
atenção. Foi quando eles me procuraram. 

Consegui um bom progresso com esse casal, pois ambos 
foram capazes de perceber as forças propulsoras em suas vidas – a 
necessidade de atenção de Suzi e a necessidade de realizar de Joel – 
e modificar o comportamento deles. Concessões e compromisso 
forma necessários de ambas as partes para que tivessem certeza de 
que estavam suprindo as necessidades um do outro. 

Joel logo aprendeu que, sempre que colocava a esposa no 
centro de sua atenção, ela ronronava como uma gatinha. Suzi, por 
sua vez, aprendeu a valorizar as realizações de Joel e que às vezes 
ele precisava de um tempo para si próprio. 

Joel concordou em distribuir seu tempo de forma mais 
equilibrada – fazendo também algumas coisas de que Suzi gostava. 
Ambos concordaram em determinar um tempo para que ele pudesse 
fazer seus passeios de bicicleta. Houve até ocasiões em que saíram 
juntos para pedalar – só que – desta vez sem pressa, lado a lado, e 
não como numa corrida olímpica. 

 
Kevin Leman 

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

  


