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O SOLÍCITO 

 
Como você vê, o solícito não quer fazer nada que cause 

problemas – ou que deixe outra pessoa zangada com ele. No entanto, 
há momentos na vida em que temos de correr o risco de deixar 
outras pessoas zangadas. 

O problema do solícito é que sempre há pessoas prontas a 
tirar vantagem de sua atitude “cordata”. A esposa e mãe solícita pode 
fazer parte de um grupo de carona com quatro outras mulheres que 
se revezam para levar e buscar os filhos na escola uma vez por 
semana. No entanto, a solícita acabará fazendo a tarefa pelo menos 
duas ou até mesmo três vezes por semana. Isso ocorre porque as 
outras mulheres sabem que, sempre que quiserem uma folga, a 
solícita não será capaz de dizer “não” ao pedido: “Você pode pegar as 
crianças hoje?” 

O marido e pai solícito pode se recusar a tomar uma atitude 
firme em defesa da família porque não deseja causar problemas. Por 
exemplo, seu filho Tommy chega em casa depois de um jogo de 
futebol e diz que Billy Johnson jogou a bola na janela da sra. Smith. 
Só que Billy mentiu e disse que foi Tommy o culpado e agora a sra. 
Smith exige que eles paguem o vidro quebrado. O solícito 
provavelmente dirá: “Não se preocupem. Eu pago o prejuízo”, em vez 
de defender o filho e dizer a verdade ao pai de Billy e à sra. Smith. 
Não quer criar problemas, nem criar hostilidades, porém está abrindo 
caminho para mais problemas para si próprio e o filho. 

Pais solícitos têm dificuldade em disciplinar os filhos porque 
querem ser amados por eles. “Se eu a deixar de castigo no fim de 
semana, ela vai me odiar!” 

Podemos perceber alguns dos problemas causados pelo 
estilo de vida solícito. O que fazer, porém, para superá-los? Há 
basicamente três coisas a serem feitas: 

1. Se você é casado com um solícito, pode 
defender seu parceiro sempre que surgir a 
oportunidade, como fiz no restaurante com 
Sande. Eu sabia que ela não desejava comer 
aquele salmão meio cru, mas não fazia parte de 
sua natureza solícita reclamar. Mesmo que você 
insista para que seu cônjuge seja mais aberto e 



lhe diga como se sente, precisará também 
aprender a ler a mente dele, de modo a saber 
que: “Meu marido [minha esposa] na verdade 
não está satisfeito(a) com esta situação, por 
isso vou entrar em ação”. 

2. Você pode insistir com seu cônjuge solícito para 
que ele comece a falar em benefício dele. Pode 
demonstrar, por meio de suas próprias ações, 
que se pode agir em defesa própria sem ser 
desagradável ou rude – e que isso pode e 
realmente traz benefícios à vida. 

3. Se você é um solícito, pode praticar o “não”. Da 
próxima vez que alguém lhe pedir para fazer 
algo que não deseja fazer, pronuncie um 
simples “não”. Pratique dizer “não” o máximo 
que puder ou expresse sua opinião sincera 
sempre que tiver oportunidade. Nas primeiras 
tentativas será difícil dizer “não”. Você sentirá 
tontura e suas mãos ficarão suadas. Mas se 
tornará mais fácil e em pouco tempo você agirá 
em defesa própria com pouco esforço. 

 
Kevin Leman 

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

 


