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FILHO DO MEIO 
 

Os filhos do meio também costumam levar a vida sem 
dificuldades e não deixam que o excesso de estresse deixe rastro. No 
entanto, são bastante persistentes quando surge um problema e 
trabalham com afinco para resolvê-lo. Não gostam de situações 
difíceis, por isso o casamento em que um dos cônjuges é filho do 
meio é normalmente muito bom. 

Segundo um cliente meu, que era filho do meio: “Não foi 
fácil ter um irmão mais velho e um mais novo, mas, como adulto, 
realmente creio que posso lidar melhor com os problemas, porque 
cresci tendo um bom treinamento em concessão mútua”. 

No entanto, como ocorre com o primogênito, há alguns 
aspectos da personalidade do filho do meio que podem causar 
problemas. 

Por ser tão bom quando se trata de conciliação, o filho do 
meio pode relutar em dizer o que realmente pensa sobre um assunto. 
Algumas vezes pode afirmar que não se importa muito com isso, 
quando na verdade possui firme opinião sobre o assunto. Se você é 
casado com um filho do meio, talvez tenha de aprender a ler a 
mente, para certificar-se de que não está pisando nos sentimentos 
dele. 

Você pode dizer: 
- Querido, você quer ir ao shopping comigo hoje à noite? 
Ele responde: 
- O que você quiser está bom para mim. 
- Mas você não prefere fazer outra coisa? 
- Não. Assim está bom para mim. 
Na verdade, porém, ele está pensando: “Ir ao shopping? 

Estou exausto. Tudo o que queria era ficar em casa e assistir à TV”. 
Assim, o marido acompanha a esposa ao shopping e tenta 

mascarar os verdadeiros sentimentos. Mais cedo ou mais tarde sua 
irritação vai se manifestar e causar atritos. Se você é casado com um 
filho do meio desse tipo, precisa enfatizar que deseja realmente 
agradá-lo, o que significa que você valoriza, com sinceridade, os 
sentimentos dele. Se você é um filho do meio desse tipo, precisa 
entender que seu ponto de vista é tão importante quanto o de 
qualquer outra pessoa e deve expressá-lo, de modo que aqueles que 



o amam não tenham de fazer um jogo de adivinhação sobre o que 
você, de fato, deseja. 

Outro problema do filho do meio é que ele tende a valorizar-
se segundo o que o grupo pensa dele. Em outras palavras, é 
extremamente susceptível às pressões do grupo. Mesmo quando 
adulto, ele pode agir de um determinado modo apenas para receber 
aplausos do grupo – como gastar dinheiro, que ele não tem 
desnecessariamente, só porque “todo mundo” tem. 

Susan e John estavam casados há 17 anos quando 
marcaram uma entrevista de aconselhamento comigo. Ambos eram 
filhos do meio, e agora os filhos deles estavam entrando na 
adolescência. Já vislumbravam o dia em que estariam novamente 
sozinhos e queriam certificar-se de que teriam um relacionamento 
sólido e agradável, quando ele finalmente chegasse. Tinham um 
relacionamento saudável, com desentendimentos ocasionais, mas 
procuravam ajuda para tornar o casamento ainda melhor. 

É bem característico dos filhos do meio desejarem negociar 
um problema hipotético, antes mesmo de ele se tornar real. 

Creio que a tendência de Susan e John de serem mediadores 
ajudou o casamento deles a transformar-se em uma união boa e 
positiva. Eles admitiram ter algumas rusgas e desentendimentos, 
como a maioria dos casais, mas pelo processo de negociação 
conseguiram conversar e encarar os problemas. A única coisa de que 
o relacionamento deles precisava era um pequeno ajuste – 
certamente não de uma revisão geral. 

 
Kevin Leman 

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

 

 


