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Atitude crítica dos pais 
 

A atitude crítica dos pais pode transformar um primogênito 
empreendedor num procrastinador. Você conhece esses tipos de pais 
a que me refiro, aqueles que podem ver uma falha a quilômetros de 
distância e fazem questão de destacá-la. O primogênito desses tipos 
de pais pode perder a iniciativa, tornando-se o tipo de criança que 
tem de ser empurrada para fazer tudo. 

Em tais casos, os primogênitos muitas vezes recuam para 
uma posição mais segura e agem mais como filhos do meio. O 
segundo ou terceiro filho, protegido das críticas dos pais pelos irmãos 
mais velhos, pode aflorar como um “primogênito funcional” na 
família. 

 
Famílias mistas 

 
Os modelos de famílias que vemos nas novelas estão 

tornando-se comuns na vida real. Divórcios e novos casamentos 
estão reunindo as famílias em todo tipo de combinação. Chamo a isso 
“mistura de ordem de nascimento”. Os padrões de uma família são 
subitamente mesclados com os da outra, e aí se pode imaginar o 
caos. O primogênito da esposa pode tornar-se o do meio no novo 
casamento. O caçula da família do marido pode se perder no meio da 
nova confusão. Uma criança que costumava ter todas as atenções 
pode de repente ser ignorada – e começar a expressar esse 
sentimento. Outra criança que costumava assumir a liderança 
subitamente terá de disputar a preeminência com um ou dois de seus 
novos irmãos. 

Como você pode imaginar, isso cria estranhas combinações 
de características. Tudo dependerá, em grande parte, da idade a 
partir do qual essa mistura se estabeleceu. Se uma criança é 
integrada a outra família com a idade aproximada de três ou quatro 
anos, ela se adaptará rapidamente à nova ordem etária. No caso de 
adolescentes, a sorte está lançada. Qualquer que seja o papel na 
ordem de nascimento que a criança assuma nos primeiros seis ou 
sete anos de vida, ele determinará os padrões de ordem de 
nascimento no restante da vida dela. 

Afirmo mais uma vez que tudo o que foi discutido neste 
capítulo visa ajudá-lo a entender como você e seu cônjuge 



desenvolveram uma série de traços de personalidade. Esses traços 
são lógicos. Não é bom saber que seu cônjuge não faz todas aquelas 
coisas só para irritá-lo? 

 
Ação em vez de palavras 

 
Dedique algum tempo para fazer um diagrama de sua 

própria família, da família de seu cônjuge e da família na qual vocês 
são os pais. Além do nome de cada membro, use um adjetivo para 
descrevê-lo. Depois, veja que conclusões pode tirar disso. Você 
consegue visualizar por que você e seu cônjuge desenvolveram 
certos comportamentos? Pode perceber como estão contribuindo para 
o desenvolvimento de seus filhos em determinadas áreas? Lembre-se 
de que você continua sendo o garotinho ou a garotinha que foi um 
dia. 

Seu diagrama deve ficar mais ou menos assim: 
 

Família do marido 
Festus (marido) 41 Perfeccionista, confiável, responsável 
Harold (irmão) 39 Tranqüilo, artístico 
Buford (irmão) 38 Charmoso, vendedor 
Beatrice (irmã) 35 Manipuladora, exigente 
 
Família da esposa 
Sally (irmã) 45 Guarda-livros, temperamental 
Samantha (irmã) 43 Independente, competitiva, direcionada à 

carreira 
Sissy (esposa) 39 Tranqüila, desamparada, dona-de-casa 
 
Nossa família (Festus, o pai; Sissy, a mãe) 
Phineus 13 Estudioso, apreensivo 
Hurkimer 12 Rebelde, desleixado, atleta 
Princess 9 Independente, graciosa, exigente 
Moose 3 Mimado (mimado), teimoso, precoce 
 

Você pode imaginar por que Festus e Sissy acabaram se 
casando? 

 
Kevin Leman 

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


