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Tenho um péssimo hábito do qual não consigo me livrar. Não 
importa aonde eu vá ou com quem esteja, sinto-me impelido a fazê-
lo mesmo com estranhos. Meus familiares já aprenderam a esperar 
esse comportamento e, de certa forma, aceitam esse meu 
comportamento, embora alguns revirem os olhos e digam: “Lá vai ele 
de novo!”. Sim, acho que já os deixei constrangidos na frente de 
garçonetes, motoristas de táxi e aeromoças; entretanto, eu 
simplesmente não consigo conter esse intenso fascínio... 

... pela ordem de nascimento. 
É isso mesmo. Estou sempre perguntando a alguém se é o 

primogênito ou o filho mais velho, do meio ou o “cavaleiro solitário”. 
De fato, às vezes tento adivinhar a ordem de nascimento pela 
aparência, ocupação ou por alguns outros elementos simples. Em dez 
tentativas, acerto nove. Já surpreendi estrelas como Katie Couric e T. 
Boone Pickens, participantes de seminários e um grupo de pilotos de 
linhas aéreas por ter acertado o lugar deles na família. 

Pode parecer um passatempo, mas na verdade há uma 
sólida base psicológica. A ordem de nascimento determina muito de 
nossa personalidade. Evidentemente existem exceções, mas a 
condição de primogênito, filho do meio, filho único ou caçula explica 
muito sobre o que você é. E também diz muito sobre seu cônjuge. 

Ao procurar compreender seu cônjuge – para antecipar 
necessidades, realizar desejos e proporcionar prazer -, você precisa 
saber como ele foi educado. Faz uma grande diferença se seu 
cônjuge foi o iniciador da prole ou o bebê da família, e como isso se 
aplica a sua própria ordem de nascimento. 

Não fazia muito tempo que eu clinicava, quando uma 
senhora me telefonou e disse que queria marcar uma consulta para o 
filho e a nora. Pensei por um momento por que os dois não 
marcavam a consulta, mas fui em frente e marquei um horário. 

Bem, o casal compareceu à consulta e fiquei chocado ao 
conhecer o problema deles. Estavam casados havia sete meses e 
ainda não tinham consumado o casamento. Não haviam mantido 
relações sexuais – sequer uma vez! 

Tom a Johanna eram ambos filhos caçulas. Além disso, os 
dois eram bem mais novos que os outros irmãos motivo por que 
apresentavam qualidades tanto de caçulas (o que eram) quanto de 
primogênitos (quando a diferença é grande, é como se a ordem de 
nascimento recomeçasse). Como caçulas, eram muito bons em tirar 



dos outros e muito ruins em dar. Como primogênitos, porém, eram 
perfeccionistas; não queriam fazer nada “errado”, mesmo quando se 
tratava de algo tão natural como expressar amor um pelo outro, em 
termos físicos. 

Quando se tratava de sexo, ambos esperavam que o outro 
desse o primeiro passo. Eram um tanto semelhantes a dois meninos 
brigando na porta da escola. Um diz: “você primeiro”; e o outro 
responde: “Não... você”. Um cerca o outro repetidas vezes, mas 
ninguém começa nada. 

Tom a Johanna nunca começavam nada. E devo admitir que 
não tive muito progresso com eles. Simplesmente não eram capazes 
de assumir um compromisso mútuo. Depois que faltavam em três 
sessões, finalmente entrei em contato com eles, recomendando-os a 
outro profissional da cidade. Sabia que não poderia ajudá-los. 

Duas semanas mais tarde, vi o nome deles no jornal, numa 
petição de divórcio. Senti-me mal, mas não me surpreendi. Não se 
pode obrigar uma pessoa a fazer algo que não deseja fazer. 

Tom e Johanna possuem características de personalidade de 
primogênitos. Quando penso em dois primogênitos se casando, 
imagino dois carneiros numa Montana, dando cabeçadas. No entanto, 
como caçulas, Tom a Johanna tinham também o hábito de esperar 
que os outros fizessem as coisas para eles. Lembre-se de que foi a 
mãe de Tom que marcou a primeira consulta comigo. Imagino que o 
processo de divórcio foi iniciado por algum advogado que ela 
conhecia. 

Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre a ordem 
de nascimento, mas a ordem em que você e seu cônjuge nasceram, 
em suas respectivas famílias, definitivamente tem muito a ver com o 
modo como vocês se relacionam. 

A ordem de nascimento desempenha um papel significativo 
em sua personalidade. Se quiser uma prova, observe a personalidade 
de seus irmãos e irmãs – ou de seus filhos. 

Se você tinha um irmão sério, intelectual, estudioso, um 
empreendedor ou superempreendedor, há boas chances de que seja 
o primogênito. Se, na mesma família, havia um irmão impetuoso e 
agressivo, tipo um relações-públicas, que parecia cercado por 
dezenas de amigos, provavelmente é o irmão do meio. Então vem 
aquele que sempre queria se exibir, que tinha as menores chances de 
apanhar ou ser castigado pelos pais. Aquele que levou o apelido de 
infância para a vida adulta. Este, sem dúvida, é o caçula. 

 
Kevin Leman 

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


