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AÇÃO EM VEZ DE PALAVRAS 
 

Com quem você se casou? Um bom exercício para você e 
seu cônjuge é dedicar algum tempo para conversarem sobre as 
respectivas famílias. O que você sabe sobre a família dele? Sabe 
como seu marido/sua esposa – ou namorado(a) – se sente com 
relação aos irmãos, irmãs e pais? Enquanto conversam, tente 
determinar que papel cada membro desempenhava dentro da 
unidade familiar. Quem era a ovelha negra? Quem era o mediador? 
Quem era o manipulador? Não faça acusações nem indagações além 
do limite em que seu cônjuge se sinta bem, mas façam dessa 
conversa uma oportunidade prazerosa de se conhecerem mais e 
melhorar o relacionamento. 

Por que estamos fazendo este minicurso de psicologia? 
Porque você continua sendo o garotinho ou a garotinha que foi um 
dia. Seu marido continua sendo o garotinho que foi. Sua esposa 
continua sendo a garotinha que foi. O velho ditado é verdadeiro: “a 
criança é pai do homem”. Para compreender um homem ou uma 
mulher, você precisa entender a criança que há dentro deles. 

Uma vez que você descobre que se casou com a princesa 
mimada da família, ou com a maravilha do mundo, o bebê, a primeira 
coisa que terá de compreender é a dificuldade em mudar os traços de 
personalidade. Mas você pode mudar seu próprio comportamento de 
tal forma que o comportamento de seu cônjuge não mais represente 
uma ameaça para você. 

Em outras palavras, se seu marido é um perfeccionista 
primogênito, você pode admitir que ele tenha expectativas 
extremamente elevadas de si próprio e, ao mesmo tempo, deixar-lhe 
claro que você não pretende assumir a responsabilidade de 
corresponder às expectativas irreais dele. 

Se você se casou com um homem mimado, cuja mãe fazia 
tudo para ele, poderá ter uma conversa aberta e franca, e dizer: “Não 
sou sua mãe. Não quero ser sua mãe. Quero ser sua esposa. Espero 
que você me trate como sua esposa, isto é, que você me trate como 
parceira”. 

Não, ele não gostará de ouvir você falar assim, mas precisa 
ouvir, e isso é o que importa. Marido, se toda noite sua esposa está 
“cansada demais” para romance, dê uma olhada a sua volta e veja o 
que você está fazendo para aumentar o cansaço dela. Deixar roupas 



espalhadas para que ela as recolha e não ajudar no preparo das 
refeições ou com a louça depois do jantar são algumas das coisas que 
você pode estar fazendo que refletem sua atitude prejudicial em 
relação a ela, coisas bastante difíceis de mudar. 

Altere seu comportamento em algumas dessas áreas e é 
bem possível que você veja o comportamento dela também começar 
a mudar. Ela não só deixará de estar tão cansada como também 
apreciará sua atitude e, como conseqüência, estará mais carinhosa. 

Quando você muda seu comportamento, permite que seu 
cônjuge também mude, porque ele quer mudar. Sempre tenha em 
mente que você não pode caminhar no lugar de outra pessoa. No 
entanto, pode certificar-se de que sua caminhada é forte e firme. 
Faça isso; logo a outra pessoa estará caminhando a seu lado. 

 
EXCEÇÕES À REGRA 

 
Se você não se encaixou em nenhuma das descrições das 

várias ordens de nascimento, então é muito provável que sua 
situação se enquadre nas “exceções”. Há numerosas variáveis que 
afetam o desenvolvimento das características da personalidade: 

• Diferenças físicas/emocionais 
• Sexo das crianças 
• Diferença de idade entre elas 
• Aborto ou morte de um filho 
• Interação dos pais com cada filho 
• Atitude crítica dos pais 
• Famílias mistas. 
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(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 
 


