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O PRIMOGÊNITO 
 

Se você é o primogênito, o melhor a fazer é esforçar-se para 
deixar seu cônjuge liderar de vez em quando. Caso você tenha se 
casado com um primogênito, o melhor a fazer é mostrar ao cônjuge 
que você não tem interesse em competir com ele e se recusar a ser 
arrastado para quaisquer batalhas desnecessárias. 

Outro impulso dos primogênitos é a tendência de fazer tudo 
certo. Se exagerada, pode tornar-se negativa. O primogênito mais 
perfeccionista que conheci era uma senhora que não só passava os 
lençóis a ferro como, de vez em quando, andava pela casa com uma 
fita métrica medindo a distância entre os móveis, para ver se 
estavam no lugar certo. Todas as cadeiras tinham de manter a 
mesma distância em relação aos móveis, à parede etc. 

No filme “O Turista Acidental”, exibido há alguns anos, uma 
das personagens era tão compulsiva que organizava os alimentos na 
despensa em ordem alfabética. Irreal? Não. Conheci uma mulher que 
fazia exatamente o mesmo! Sua vida era tão estruturada que ela 
estava tornando péssima a vida do marido, dos filhos e dela mesma. 
O que ela podia fazer? 

Somente com grande esforço conseguíamos introduzir 
alguns descuidos intencionais em sua rotina. Insisti, por exemplo, 
para que ela saísse uma manhã para fazer compras sem arrumar as 
camas. Não parece muito, mas para ela era quase impossível. 

Admitiu que durante todo o tempo em que esteve nas 
compras ficou pensando nas camas desarrumadas. Mas pelo menos 
ela conseguiu. Era uma pequena vitória, mas abriu caminho para 
outras pequenas vitórias que, por fim, trouxeram mudanças 
saudáveis em seu estilo de vida – e no seu relacionamento com o 
marido e os filhos. 

Um primogênito escreveu-me, depois de ler meu livro “Birth 
Order Book”: “No meu guarda-roupa, as camisas sociais ficam em 
cabides azuis, as escuras ficam do lado esquerdo, e as de cor clara do 
lado direito; as camisas esporte ficam em cabides marrons”. 
Posteriormente, relatou-me que entrou em crise quando a empregada 
pendurou suas camisas sociais nos cabides marrons e não nos azuis. 
Entrou em pânico! Como ele enfrentaria o dia? 



Por misericórdia, não demitiu a empregada. E deu um passo 
na direção certa eliminando os cabides marrons e passando a usar 
apenas os azuis. 

Outra primogênita perfeccionista me contou que sua vida 
melhorou quando, pela primeira vez, usou uma lata de molho para 
macarronada, em vez de passar horas preparando seu molho caseiro. 
Havia algo de libertador naquele ato simples que a ajudou a se livrar 
das correntes da perfeição. 

Mencionei há pouco uma cena do filme “O Turista Acidental”. 
Ela me fez lembrar de uma cena de outro filme famoso. Em 
“Broadcast News”, alguém diz sarcasticamente à produtora 
perfeccionista, protagonizada por Holly Hunter, que deveria ser 
maravilhoso saber que ela era a melhor e a mais inteligente e que 
podia fazer tudo muito melhor do que as outras pessoas. A 
personagem não percebe o tom irônico do comentário e começa a 
soluçar: “Não! É horrível!” 

Esta é a prisão em que os primogênitos demasiadamente 
perfeccionistas se encontram. Eles sempre têm de provar que podem 
fazer algo – seja lá o que for esse “algo” – melhor do que os outros. 
Têm de ser a pessoa que não pode ser descrita sem o emprego de 
superlativos: o melhor, o mais inteligente, o mais criativo, o mais 
rápido, ad nauseam. 

As pesquisas detectaram um “ciclo de perfeccionismo” pelo 
qual os primogênitos passam com freqüência. Inicia-se com a 
mentalidade do “tudo ou nada”, comum aos perfeccionistas – se não 
é perfeito, não vale a pena. Isso os leva a exigir demais de si 
mesmos, a “morder mais do que podem comer”. Se não podem fazer 
tudo, então eles não valem nada. 

O pânico instala-se quando os perfeccionistas se vêem 
diante de tarefas impossíveis. “Como vou fazer tudo isso?” Esse é o 
ônus do perfeccionismo: estabelecer para si uma série de grandes 
compromissos e saber que jamais conseguirá cumprir todos eles. 

Como resultado, os perfeccionistas ficam abatidos. 
Concentram-se nos próprios fracassos. Mesmo que façam algo bem-
feito, sabem que poderia ter sido melhor. Às vezes se sentem 
pressionados e pulam fora, deixando projetos inacabados, dando 
alguma justificativa que preserve seus ideais perfeccionistas – “Não 
tive tempo suficiente”. Então decidem fazer melhor da próxima vez, 
esforçar-se mais, obter mais. E o ciclo prossegue. 

Se você conhece alguém assim, faça um favor a esta pessoa 
ajudando-a a relaxar a austeridade e o rigor que ela confere às 
menores ações de sua vida. Ela tem de derrotar, dia a dia, o 
perfeccionismo em sua vida e aprender a aceitar os outros e a si 
mesma como são. 
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Se seu casamento mais parece com uma competição do que 
uma parceria, você pode: 

• Dedicar um tempo todos os dias para manifestarem 
apoio mútuo e refletirem sobre algumas coisas boas de 
sua vida juntos que costumam passar despercebidas: 
saúde, filhos, amigos – todo benefício faz parte de sua 
vida juntos. 

• Obrigar-se – se for preciso – a dedicar algum tempo 
juntos, pelo menos uma vez por semana, apenas para 
relaxar. Aproveite este tempo para compartilhar seus 
sentimentos e conversar sobre assuntos que não se 
relacionem com as coisas que tenham de fazer. 

• Jogue a agenda apertada pela janela e improvisem. 
Introduza um pouco de espontaneidade em suas vidas! 

 
Kevin Leman 

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


