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Diferenças de idade entre os filhos 
 

Se houver uma lacuna de cinco, seis anos ou mais entre os 
nascimentos dos filhos, os pais acabarão, na essência, com dois 
primogênitos. Especialmente em famílias grandes, é bem possível 
haver dois ou mais filhos com características de primogênitos. Se 
você tem quatro filhos, com intervalo de cinco anos entre cada 
nascimento, é bem provável que tenha de lidar com quatro 
primogênitos. Isso porque a diferença maior de idade reduz a 
necessidade de competição. Se um irmão está na 6ª série e o outro 
na 5ª, o mais novo ouvirá dos professores: “Espero que você vá tão 
bem quanto seu irmão”. Mas se um irmão está na 5ª série e o outro 
já no 2º grau, é possível que esse tipo de pressão não ocorra e que 
ele não tenha de mudar de rumo para encontrar seu lugar. 

 
Abordo ou morte de um filho 

 
Esta trágica variável causa um grande impacto em toda a 

família, embora a maior impressão seja na vida do filho que nasce 
depois do aborto, ou que está abaixo da criança que morreu. O que 
acontece nesses casos é que esse filho se torna “especial” para os 
pais. Provavelmente será paparicado e superprotegido porque os pais 
não querem “perdê-lo” também. Assim ele apresentará as 
características de caçula, de uma forma acentuada. 

 
Interação dos pais com cada filho 

 
Numa família típica, cada filho assume um papel diferente: 

pode haver o primogênito estudioso, um segundo filho divertido, um 
terceiro atlético e o caçula, artístico, musical ou “ovelha negra”. Em 
geral podemos prever o papel que cada pessoa assumirá na família e, 
uma vez assumindo, raramente ele é questionado ou trocado. Os 
pais, como quaisquer outras pessoas, provavelmente se relacionarão 
com seus filhos dentro do esquema de papéis que cada filho assumiu 
para si. 

Você encontrará famílias em que todos os filhos são atletas, 
estudiosos ou músicos – sem rivalidade. O que acontece nesses casos 
é que os pais fizeram um trabalho primoroso, educando e lidando 
com os filhos sem competição. Trata-se de família em que todos se 



sentem livres para participar, em que todas as qualidades dos filhos 
são encorajadas e admiradas e na qual não existe a pressão de 
vencer ou perder. 
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(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 
 


