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FILHO MAIS NOVO 

 
Há alguns anos, Frank Sulloway, pesquisador do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), publicou um livro 
fascinante: Vocação; Rebelde; Ordem de Nascimento; Dinâmica 
Familiar e Vidas Criativas. Nesta obra Sulloway faz uma distinção 
entre os primogênitos e os “caçulas”. Ao longo da história, ele diz, os 
primogênitos tendem a manter o status quo, ao passo que os caçulas 
tendem a desafiá-lo. 

O autor reuniu informações sobre milhares de pessoas que 
participaram de revoluções científicas, sociais e políticas através dos 
séculos e descobriu que uma proporção esmagadora delas era de 
caçulas. 

Trata-se de uma pesquisa brilhante, mas não me 
surpreende. O grupo de “filhos mais novos” de Sulloway inclui filhos 
do meio (conhecidos por soluções criativas e acordos) e os caçulas 
(cuja tendência é chamar atenção e querer as coisas de seu jeito). A 
única explicação é que esses dois tipos de pessoas “nasceram para se 
rebelar”. 

O filho mais jovem da família tende a sair incólume das 
situações. É o tipo de pessoa que provavelmente passará pela vida 
rindo, de modo alegre. Da mesma forma entrará na pobreza ou no 
divórcio. São os Billy Crystals, Eddie Murphys e Jim Carreys da vida. 
São pessoas muito engraçadas. 

Em outras palavras, o caçula não é a pessoa mais 
responsável e confiável do mundo. É provável que tenha uma 
aparência de desamparado, seja manipulador, charmoso e muito 
hábil em conseguir que os outros façam as coisas por ele. 

O filho mais novo é especial porque seu nascimento marca o 
fim da linha, por assim dizer. É uma das razões por que em geral é 
cercado de cuidados pelos pais. Ele é sempre o mais novo e menor, 
por isso mamãe e papai estão prontos a ajudá-lo, mesmo que essa 
ajuda seja tão necessária quando Bill Gates precisar de mais dez 
dólares. 

Outra razão pela qual os pais são mais complacentes com o 
filho caçula é que já estão claramente exaustos, depois de terem 
criado os outros filhos. O mais novo continuamente ouve dos irmãos: 
“A mamãe e o papai jamais deixariam de me castigar por isso!” E, na 



maioria das vezes, é verdade. Isso cria um problema na vida do 
caçula: provavelmente não será muito disciplinado, nem muito 
empreendedor. Por via de regra, não é acostumado a tolerar dor ou 
desconforto; é acostumado a ter as coisas do seu jeito. 

De modo geral, entretanto, o caçula não é mal-intencionado 
ou maldoso. Existe certa qualidade em seu egocentrismo que 
desarma os outros. É um indivíduo divertido e despreocupado que as 
outras pessoas gostam de ter por perto. Uma das razões porque o 
bebê da família se acostumou a ser o centro das atenções. Afinal ele 
tem os irmãos mais velhos que cuidam dele, fazem gracinhas para 
ele quando ainda é bebê e dizem coisas como: “Olha... ele está 
colocando o chapéu do papai! Que gracinha!” 

Nunca esqueci o que ouvi de um homem – filho mais novo 
em sua família – que me confessou desconhecer que na sopa de 
frango e macarrão havia esses dois ingredientes. Ele nunca teve de 
fazer uma sopa ou mesmo abrir um pacote dela. Apenas comia! Os 
caçulas podem ignorar muitos truques que os irmãos mais velhos 
aprendem na rua (especialmente o primogênito), mas sentem-se 
confortáveis sob os holofotes desde a mais tenra idade. Não se 
importam de ser o centro das atenções. Geralmente são capazes de 
compensar qualquer desconhecimento com charme. 

Os caçulas também ocupam a posição invejável de ter como 
modelos irmãos e irmãs mais velhos. 

Se você é casado com um caçula, sabe que seu cônjuge é 
uma pessoa divertida, espontânea e carinhosa. Entretanto, de vez em 
quando, ele precisará de um leve empurrão para mantê-lo na linha e 
na direção certa. É mais do que provável que seu cônjuge seja uma 
pessoa espontânea, que num impulso, sem pensar muito, torrará 
centenas de reais num “brinquedo” novo ou numa viagem não-
planejada para vocês dois. Você pode gostar desse tipo de atitude, 
mas às vezes será a sua obrigação de dizer: “Nós simplesmente não 
temos dinheiro para isso”. 

Junte dois caçulas e... bem, tudo o que posso dizer é que 
não gostaria de ver a conta do cartão de crédito deles. 

 
Kevin Leman 

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

 


