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Diferenças físicas/emocionais entre os filhos 
 

Se sua irmã ou seu irmão mais velho tem algum tipo de 
deficiência – física ou mental – você pode ser o irmão do meio, mas 
provavelmente desenvolver-se como um primogênito. Pode ser que a 
sua irmã mais velha tenha sido sempre muito pequena para sua 
idade, e você, apesar de mais novo, era maior e parecia mais velho. 
É bem provável que você seja, para todos os efeitos, o primogênito 
da família. Nesse caso, a irmã mais velha provavelmente ficará 
desanimada e frustrada por não se sentir à altura. A deficiência não 
precisa ser terrivelmente grave para que haja algumas mudanças e 
nova disposição na hierarquia da família. 

 
Sexo dos filhos 

 
Se você é uma menina que tem um irmão mais velho – ou 

vice-versa – é possível que tenha características de primogênito e 
não de filho do meio; contudo, isso depende do aspecto geral da 
família. Se a família mantém expectativas similares para os meninos 
e as meninas, então o segundo filho do sexo oposto muito 
provavelmente desenvolverá características de filho do meio. Mas, se 
a família possui expectativas diferentes para os meninos e as 
meninas – ou seja, se a menina não sente que tem de competir com 
o irmão porque ele está mais interessado nas coisas de menino -, 
então ambos terão tendências de primogênito. 

Numa família de três meninas mais velhas e um menino, não 
é preciso ser psicólogo para supor que a menina mais velha e o 
menino caçula serão tratados de modo muito especial. Se algum dos 
filhos tiver de ser a “ovelha negra”, provavelmente seria a terceira 
menina. Ter um “rei” nascido logo depois dela pode prejudicar sua 
auto-estima e tirar sua percepção de ser especial. 

Numa família em que há cinco meninos e uma menina – 
mesmo que a menina esteja no meio, ainda é provável que ela 
desenvolva características de caçula. Sendo tão “especial”, a única 
menina, será paparicada e mimada durante a infância. 

Do mesmo modo, está claro que o único menino em meio a 
várias irmã será um exemplo ainda mais forte de caçula, porque será 
mimado não apenas pelos pais mas também pelas irmãs. Creio que 
as meninas mais velhas – por serem mais interessadas em bebês do 



que os meninos – tratam seus irmãos menores muito melhor do que 
os meninos mais velhos tratam suas irmãs pequenas. (Não tenho 
nenhum estudo formal sobre isso, mas a experiência o comprova. Em 
especial a experiência que tive com Sally, minha maravilhosa irmã 
mais velha!). 

 
Kevin Leman 

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


