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DEFICIÊNCIAS E TÁTICAS NEGATIVAS DE PRESSÃO 
 

Aqui o dr. Halter se refere à tentativa de um cônjuge mudar 
o outro por meio de críticas, humilhações, mau-humor ou por vários 
métodos negativos. 

Você sabe, porém, que existe um velho ditado que diz que 
se pegam mais moscas usando mel do que vinagre. Às vezes há 
muita verdade nesses antigos provérbios. 

Li sobre uma mulher que mudara recentemente de cidade. 
Ela teve que ir à farmácia e ficou horrorizada com o tratamento 
recebido. O farmacêutico – que era também o dono – demorou muito 
em atendê-la, ela não gostou da atitude do atendente, além de vários 
outros problemas que a deixaram francamente aborrecida. 

Naquela mesma tarde, ela comentou com a vizinha o 
tratamento que recebera na farmácia. A vizinha demonstrou 
preocupação e disse: 

- Olha... Eu conheço bem o Tom, o farmacêutico. Talvez eu 
possa falar com ele sobre isso. 

A mulher disse: 
- Gostaria que falasse! 
Alguns dias depois, ela teve de voltar à pequena drogaria, e 

desta vez foi totalmente diferente. O farmacêutico foi simpático e 
eficiente, a balconista – que era esposa dele – foi gentil e prestativa. 
Foi um verdadeiro contraste com a primeira vez que estivera na 
farmácia. 

Quando voltou para casa, ela telefonou para a vizinha e lhe 
contou o que acontecera. 

- Pelo que vi, você falou com ele. 
- Sim, falei. 
- Disse a ele, bem, contou como eu fiquei chateada com o 

atendimento? 
Houve uma breve pausa do outro lado. 
- Bem... não... exatamente. 
- O que você disse a ele? 
- Disse que você ficou absolutamente encantada com o 

atendimento. Disse que você adorou a farmácia e que pretende 
tornar-se uma cliente assídua. 

Bem, não sei se esta história é verídica, mas sei que o ponto 
que ela ilustra é verdadeiro. As táticas positivas funcionam muito 



melhor do que as negativas, quando se trata de mudar 
comportamentos. 

 
Kevin Leman 

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


