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O PRIMOGÊNITO 
 

Talvez você seja o filho mais velho. Ou quem sabe seu 
marido ou sua esposa seja o primogênito. Se assim for, é importante 
que você compreenda alguns traços de personalidade característicos 
dessas pessoas. Você só poderá extrair o máximo do relacionamento 
com tal pessoa, seja seu cônjuge, seu filho, seu amigo – seja até 
você mesmo, se você entender por que o primogênito age de uma 
forma peculiar. 

Se você é pai ou mãe, sem dúvida lembra do dia em que seu 
primeiro filho nasceu. Foi um momento especial, não é mesmo? 
Provavelmente foi o dia mais estimulante de sua vida. Muitos pais 
admitem que depositam muitos de seus sonhos e expectativas não-
realizados neste filho. Ele deverá ser a pessoa que sempre quisemos 
ser – aquele que trará glória e honra ao nome da família. 

É verdade. Você consegue perceber as fortes expectativas 
que o primogênito estimula assim que ele vê a primeira luz do mundo 
exterior. 

Os filhos mais velhos ficam numa posição delicada porque há 
muita pressão sobre eles, embora muitos lidem com ela de modo 
maravilhoso e realmente tragam glória e honra ao nome da família. 

Por exemplo, entre os primeiros 23 astronautas que os 
Estados Unidos enviaram ao espaço, 21 eram primogênitos. Os 
outros dois eram filhos únicos. Existem muitas profissões que 
também parecem atrair um número desproporcional de primogênitos. 
Contadores, engenheiros, programadores, arquitetos, médicos e 
advogados tendem a ser filhos mais velhos. Não é de surpreender 
porque o filho primogênito não é somente empreendedor – é 
metódico, controlado e muito bem-organizado. 

Não sei quanto a você, mas eu odiaria ser atendido por um 
médico que não fosse organizado, ou ser defendido por um advogado 
que não estivesse bem-informado sobre as novas leis e os últimos 
casos. 

Por serem inexperientes no cuidado de crianças, ao nascer o 
primeiro filho, os pais tendem a ser zelosos demais com ele. Qualquer 
soluço já é motivo de alarme e toda nova aventura é motivo de 
regozijo. Até mesmo uma simples fralda suja pode deixar o pai e a 
mãe de um recém-nascido num estado de euforia. Não é de 



estranhar que muitos primogênitos tenham uma visão ensoberbecida 
da própria importância no mundo como um todo! 

Outro problema que cerca o primeiro filho é que os pais 
tendem a ser incoerentes em suas atitudes com ele. Tentam uma 
coisa e, se aquilo não funcionar, tentam outra. Esta criança pode 
tornar-se temerosa e apreensiva, pois não sabe ao certo onde está 
pisando. 

No entanto, nem tudo é ruim para o primeiro filho. Ele ocupa 
também uma posição invejável porque tem os pais exclusivamente 
para ele. As pesquisas mostram que os primogênitos tendem a andar 
e falar mais cedo que seus irmãos e irmãs, e em grande parte isso se 
deve com certeza à atenção quer recebem nos primeiros meses de 
vida. 

Os pais lêem mais para eles, brincam mais com eles e 
incentivam mais seus primogênitos do que fazem com os outros filhos 
– pelo menos essa é a regra geral. É fácil entender a razão. Quando o 
primeiro filho dá seus primeiros passos trôpegos, o pai e a mãe agem 
como se ele fosse a primeira criança do mundo capaz de andar. É 
uma histeria total: 

- Querida! Querida! Você viu Brewster? Ele largou o sofá e 
deu um passo! 

- Ele andou! Oh, meu Deus! Não acredito! Vem..., vem para 
a mamãe! Vem para a mamãe! 

Mas quando o pequeno Oscar tentar seus primeiros passos, 
depois de seus três irmãos, a cena é mais ou menos assim: 

- Querida, você sabe onde está minha meia cinza? Ah, o 
Oscar largou da mesa e andou por toda a sala de estar. 

- Puxa, que bom. Humm... acho que sua meia está no cesto 
de roupas. 

Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas esta é uma 
descrição bem precisa de como os pais reagem ao filho mais velho 
em relação aos mais novos. 

Por isso os primogênitos tendem a estar mais sintonizados 
com os valores adultos e se sentirem mais confortáveis ao lidar com 
os adultos. Em geral são eles que gostam das conversas entre 
adultos e ficam ofendidos quando são excluídos das atividades 
destes. Também tendem a ser mais dependentes da família – o que 
significa que adotarão seus valores e darão importância à sua 
aprovação. 

Os primogênitos são empreendedores, confiáveis, 
conscientes, perspicazes e conservadores. Isso significa que 
provavelmente serão trabalhadores, bons provedores, alguém que 
providenciará para que todas as necessidades da família sejam 
supridas. É provável que também seja perfeccionista, uma 
característica que às vezes pode ser-lhe prejudicial. 
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