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O PRIMOGÊNITO 
 

Você é o primogênito, ou se casou com um? Que tipo de 
problemas está enfrentando em seu casamento que poderiam ser 
atribuídos diretamente a essa ordem de nascimento? 

Lembrem-se, em primeiro lugar, de que todas as ordens e 
nascimento têm várias características boas. Infelizmente todos esses 
aspectos positivos podem gerar problemas, se forem exagerados. 

Por exemplo, o primeiro filho tende a ser competitivo por 
natureza. Isso é ótimo na vida profissional. É o que o motiva a seguir 
adiante, a alcançar uma posição de autoridade e ser um bom 
provedor para a família. Por outro lado, pode levá-lo a encarar o 
casamento como uma competição e não uma parceria. 

Se você é casado com um primogênito, que parece ver tudo 
como um tipo de competição, o melhor a fazer é mostrar-lhe que não 
é assim que você vê as coisas e que não tem interesse em competir 
com ele. Pelo fato de os primogênitos atribuírem tanta importância à 
aprovação, você pode demonstrar ao cônjuge, primogênito, que 
aprecia seus empreendimentos e admira sua dedicação em obtê-los. 
No entanto, você também pode demonstrar por meio de palavras e 
ações, que você encara o casamento como uma parceria e que deseja 
que ambos trabalhem juntos, em vez de ficarem competindo entre si. 

Entretanto, você também pode estar disposto a permitir que 
seu cônjuge brilhe diante dos outros. Tente não se sentir 
menosprezado porque ele está recebendo mais atenção, nem 
constrangido se ele encarar tudo como uma competição. É da 
natureza do primogênito, e para ele será difícil mudar, mesmo que se 
esforce muito. 

Se você é primogênito, talvez tenha que refrear seus 
próprios impulsos competitivos. Caso você se sinta culpado de tentar 
superar seu cônjuge em vez de trabalhar lado a lado com ele, a 
primeira coisa a fazer é dizer que você percebeu o que tem feito e 
que tentará mudar. Diga-lhe que descobriu que o impulso de 
superação e empreendimento é parte de seu perfil de primogênito, 
mas que não é sua intenção transformar o casamento numa pista de 
corrida. Se você incorrer neste tipo de comportamento, peça 
desculpas por qualquer erro que tenha cometido neste aspecto e 
também a compreensão e ajuda de seu cônjuge. 



Agora, deixe-me confessar aqui que 100 por cento dos 
ousados primogênitos provavelmente leram a palavra desculpas e 
pensaram: “O quê???!!! Eu, pedir desculpas? Não consigo!” Sim, você 
consegue. Pedir desculpas é difícil para a maioria das pessoas. Não é 
fácil admitir que se está errado, mas para os primogênitos, 
perfeccionistas e que fazem tudo certinho pode ser especialmente 
difícil. Entretanto, creio de fato que a expressão “me desculpe” está 
entre as mais importantes da língua e que junto com “eu te amo” 
constituem as expressões mais relevantes que seu cônjuge pode 
ouvir de você. 

Mencionei antes que um casamento entre dois filhos 
primogênitos é um empreendimento especialmente difícil – dois 
carneiros trocando cabeçadas. Isso ocorre não só pela natureza 
competitiva dos dois, mas também porque primogênitos tendem a ser 
pessoas extremamente organizadas. Ambos podem entrar em conflito 
sobre como organizar as coisas. Em outras palavras, cada um 
desenvolve rotinas e regras específicas para lidar com o mundo. O 
sistema do marido não funciona para a esposa, e vice-versa; assim 
ambos ficam perdidos e irados. 

Por exemplo, conheci um casal que brigava sobre 
praticamente tudo, inclusive sobre como regar a grama. Ela queria 
começar pelos fundos até chegar à frente da casa. Ele queria começar 
na frente até chegar aos fundos. Eu sei, isso não é o tipo de coisa que 
leva um casal ao divórcio, mas era um sintoma do restante do 
casamento. Foi só com um grande esforço e conciliação que o casal 
aprendeu a viver junto, em paz e harmonia. 

A chave para superar essas tendências de primogênito é 
entender que elas existem e por que existem. Uma vez que você 
sabe por que reage desta ou daquela maneira, ou por que seu 
cônjuge age desta forma ou daquela maneira, fica mais fácil chegar à 
raiz dos problemas. 

 
Kevin Leman 
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