
  
 
 
 
 
 

 

CCoomm  qquueemm  vvooccêê  ssee  ccaassoouu??  ––  PPaarrttee  55  
 

FILHO ÚNICO 
 

O filho único tende a ser um primogênito triplicado. Em 
outras palavras, a maioria das características do primeiro filho aplica-
se também ao “cavaleiro solitário” – só que em grau mais acentuado. 
Ele tende a impor padrões elevadíssimos para si próprio – os quais 
levam para o casamento e a paternidade – e costumam ser 
superconfiáveis, superconscientes etc. 

Durante anos, estabeleceu-se que o filho único era 
egocêntrico, mimado e solitário. Aos pais se recomendava terem pelo 
menos dois filhos (ou então a difícil média de 2,4 filhos), para não 
privarem a criança de irmãos. Entretanto as pesquisas mais recentes 
têm desmentido tais idéias. Os filhos únicos com freqüência 
apresentam grande iniciativa e uma sólida auto-estima. Talvez eu 
devesse parar de usar o adjetivo solitário, pois isso não é 
necessariamente verdade. Mesmo assim, ainda combina com único. 

Muitos filhos únicos se saíram extremamente bem na vida. 
Há diversos exemplos de pessoas bem-sucedidas: Dr. James Dobson, 
da Focus on Family; Steve Allen, o comediante que compôs 10 mil 
canções; Brooke Shields, a modelo formada em Princeton, e o âncora 
da TV Ted Koppell – para citar alguns. 

 
FILHO DO MEIO 

 
Para ilustrar a situação do filho do meio na família, 

geralmente peço aos pais que mostrem o álbum de fotos. Eles riem, 
pois sabem onde quero chegar, e sabem também que tenho razão. 
Quantas fotos vocês têm de seu filho mais velho? Ah, só umas 200 ou 
talvez 300. Próxima pergunta: quantas fotos têm do filho (ou filhos) 
do meio? Hummm... vamos ver... no total... humm... 14. E, em 9 ou 
10 delas também está o filho mais velho. 

Esta é a difícil situação do quase anônimo filho do meio. Mas 
nem tudo é ruim. 

De certa forma, o segundo filho e os seguintes têm alguém 
que já acertou as arestas da vida para eles. Já contam com alguém 
para brincar e, mais importante, com um modelo. Se o “modelo” é 
um primogênito temperamental, dado a explosões de raiva e 
desobediente, há boas chances de que o segundo filho se esforce 



para agradar mais os pais. Isso ocorre em especial se o primeiro e o 
segundo filhos são do mesmo sexo. 

Nesse sentido, se o mais velho for um estudioso que 
aprendeu a ler aos três anos de idade e nunca recebeu uma nota 
menor que “A” na escola, pode-se esperar que o segundo filho 
procure notoriedade em uma área diferente. Imagine uma árvore 
com ramificações e galhos crescendo em várias direções: assim 
ocorre com os filhos numa família. O tipo de criança que você foi é 
um forte indicador do tipo de adulto que você é. 

Pelo fato de a maioria dos primogênitos terem a tendência 
de ser empreendedores perfeccionistas, muitos filhos do meio 
enveredam para o aspecto social da vida. Por ocuparem o lugar do 
meio, transformando-se em bons pacificadores e mediadores. Pense 
em dois presidentes americanos, nos últimos 50 anos, conhecidos por 
sua habilidade na diplomacia internacional. A maioria das pessoas 
pensaria em Richard Nixon e George Bush. Ambos eram filhos do 
meio. 

Os filhos do meio também tendem a fazer amizade 
facilmente e são leais. Se você é filho do meio, ou está casado com 
um, tenho certeza de que terá interesse em saber que filhos do meio, 
em geral, são os parceiros mais fiéis no casamento. Aqueles menos 
propensos a “pular a cerca”, embora reconheça que estamos falando 
aqui em termos gerais. 

 
Kevin Leman 

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

 


