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Introdução 

 

 

As pesquisas em Sociologia da Educação, mediante estudos de caráter 

microssociológico, que contemplam processos mais “finos” de investigação, têm buscado 

perceber as nuances existentes entre famílias de um mesmo grupo social e até mesmo entre 

seus filhos (NOGUEIRA, 1995; LAHIRE, 1997).  

Segundo o modelo de família vigente no mundo ocidental contemporâneo, os 

genitores buscam assegurar o sucesso escolar e profissional de seus filhos, cujas 

oportunidades de ascensão social mostram-se cada vez mais relacionadas ao processo de 

escolarização (NOGUEIRA, 2005). No entanto, não é incomum que os resultados escolares 

dos filhos pertencentes a uma mesma família sejam discrepantes. Essas situações em que os 

filhos, colocados nas mesmas condições, têm resultados escolares diversos ilustram “como a 

realidade é complexa e irredutível a um determinismo social simples” (FOURASTIÉ, 

1978:161). 

De fato, ao considerar que fatores específicos no interior das famílias produzem 

efeitos e situações singulares quanto ao processo de socialização e de construção da 

escolarização dos filhos, Lahire (1997:207) adverte que “duas crianças que pertencem a uma 

mesma fratria2 não nascem e não vivem nunca exatamente na mesma família”. Assim, mesmo 

entre irmãos, podem-se supor diferenças relativas à sua escolarização pelo fato de cada um 

deles ocupar uma posição singular em seu meio familiar. 

No entanto, diferenças quanto ao envolvimento e desempenho escolar entre irmãos 

não têm ainda recebido a devida atenção nas pesquisas. Afinal, para além dos fatores 

individuais, o que faz com que, numa mesma fratria, um irmão obtenha sucesso em seu 

                                                 
1 Todas as citações de autores estrangeiros que não possuem tradução oficial para a Língua Portuguesa são de 
minha autoria. 
2 Embora a Sociologia da Família entenda por fratria o “conjunto de irmãos e irmãs nascidos do mesmo pai e da 
mesma mãe” (Cf. SEGALEN, Martine. Sociologie de la famille. Paris: Armand Colin, 1993. Glossaire, p. 288), 
no caso deste trabalho, fratria designa o grupo de irmãos nascidos do mesmo pai e/ou da mesma mãe, como 
ocorre, muitas vezes, nas famílias recompostas. 
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processo de escolarização e outro apresente dificuldades significativas? Pelo que indica a 

literatura, dentre os fatores que tendem a interferir na diferenciação da fratria face à sua 

escolarização, está o lugar de nascimento. Afinal, as estratégias dos genitores se alteram ao se 

educar um primogênito, um filho do meio ou caçula? E a reação dos irmãos aos investimentos 

parentais, também tendem a se diferenciar em função do lugar ocupado na fratria? 

 De acordo com Freese, Powell e Steelman (1999), no campo das Ciências Sociais, há 

evidências de que o ambiente familiar tende a ser mais intelectualmente estimulante para o 

filho mais velho do que para seus irmãos. Esse tratamento diferencial dos primogênitos pelos 

pais influencia seu aproveitamento educacional (e sua escolha ocupacional), de modo a se 

verificar uma vantagem acadêmica dos primogênitos. 

 Em pesquisa realizada, por ocasião do recenseamento francês de 1975, o demógrafo 

Desplanques (1981) constatou que, independentemente do tamanho da família de origem, e 

em todas as gerações observadas, no período de 1910 a 1949, os primogênitos apresentavam 

maior sucesso escolar e profissional, tanto no que diz respeito ao grupo de 250 mil mulheres 

que participaram da enquete, como também no caso dos homens, seus maridos. Confessando-

se incapaz de chegar a uma conclusão, o autor levanta algumas hipóteses: 1) os pais 

apresentam uma maior dedicação (sobretudo em tempo) a seu filho primogênito3; 2) nele 

depositam maiores esperanças e expectativas, e; 3) o primogênito tem, em geral, pais mais 

jovens e mais aptos à ajuda escolar, pois eles ainda não se distanciaram muito de sua própria 

escolarização. Porém, independentemente das possibilidades de explicação buscadas, o estudo 

estabelece uma relação clara entre a ordem de nascimento e o grau de escolaridade alcançado.  

 Fourastié (1978:23), em estudo feito com famílias francesas de grupos sociais 

favorecidos, cultural e economicamente, verificou que “em cada grupo, à exceção dos 

industriais, os primogênitos acedem em maior número aos níveis elevados” de escolaridade, 

embora alerte para o fato de ser essa uma tendência nem sempre confirmada. 

 Um estudo recente que examinou a população da Noruega com idade entre 16 e 74 

anos, no período de 1986 a 2000, apresenta evidências de que a ordem de nascimento tem um 

significativo e amplo efeito sobre a educação das crianças: maior, inclusive, que o tamanho da 

família (BLACK, DEVEREUX, SALVANES, 20044). Embora essa pesquisa mostre que 

filhos nascidos em famílias maiores tenham um pior resultado educacional, ao se considerar 

na análise os indicadores para ordem de nascimento, os efeitos do tamanho da família 

                                                 
3 O autor lembra que o primogênito já foi filho único um dia, o que implicou, provavelmente, em mais atenção 
por parte dos pais. 
4 http://papers.nber.org/papers/w10720.pdf 
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apresentaram-se pouco significativos. Segundo os pesquisadores, as correlações do tamanho 

da família com desempenho educacional são, na verdade, dirigidas pelos efeitos da ordem de 

nascimento e o tamanho da família tem muito pouco impacto sobre os resultados 

educacionais5. Segundo a pesquisa, os primogênitos geralmente obtêm um grau maior de 

escolaridade que seus irmãos, o que poderia ser explicado basicamente por duas razões: 

primeiro, porque, por um tempo, eles não têm ainda irmãos com quem competir pelos 

recursos (econômicos ou de tempo) dos pais; e, segundo, porque o primogênito tende a 

ensinar a seus irmãos, o que acaba por contribuir para seu próprio aprendizado escolar. 

 No Brasil, Romanelli (2003) afirma que, às vezes, são os caçulas os mais beneficiados 

em sua escolarização já que têm a possibilidade de conviver com pais mais experientes, que 

tenham adquirido maior bagagem cultural. Considera, também, a vinculação das 

oportunidades educacionais às condições socioeconômicas das famílias. Especialmente nas 

famílias que vivenciam um processo de ascensão social, o caçula pode ser privilegiado, visto 

que desfruta de uma fase em que a família melhorou suas condições financeiras de investir no 

processo de escolarização. Nas camadas populares, os primogênitos costumam apresentar 

maior dificuldade para estudar, não sendo incomum que o filho mais velho ingresse 

precocemente no mercado de trabalho, para elevar a renda familiar, ou que a filha primogênita 

assuma o trabalho doméstico e o cuidado com os irmãos menores. Nesses casos, são os 

caçulas os mais favorecidos em termos de sua escolarização. 

 O lugar ocupado pela criança na fratria exerce, portanto, influência sobre sua 

escolarização. Ser primogênito, caçula ou mesmo ocupar um lugar intermediário parece 

implicar em processos de socialização e de educação diferenciados, que se constituem no 

espaço da família, e que têm, possivelmente, algum impacto no percurso e destino escolares 

dos filhos. 

 O objetivo deste artigo é, pois, analisar e compreender distinções e semelhanças que se 

inscrevem a partir da ordem de nascimento no processo de escolarização das fratrias 

pesquisadas em 30 famílias. Antes, porém, apresentam-se a forma pela qual essa investigação 

foi conduzida e uma caracterização, mesmo que breve, das famílias estudadas. 

 

 

A abordagem metodológica 

                                                 
5 Essa constatação, mais do que contradizer toda uma literatura científica nos campos da Sociologia e da 
Demografia sobre o impacto negativo de um maior número de irmãos no desempenho escolar, aponta para a 
necessidade de maiores estudos na área. 
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 De ordem qualitativa, esta pesquisa constituiu-se mediante a seleção de um conjunto 

de 30 famílias residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 Na definição do grupo social a ser pesquisado, optou-se pelas camadas médias, uma 

vez que, tanto no Brasil, como no exterior, o interesse pela escolarização dos jovens mais 

favorecidos é ainda recente, de modo que esses grupos são pouco estudados quanto às suas 

práticas educativas (NOGUEIRA, 1995; VAN ZANTEN, 2002). Além disso, são essas 

famílias que, de um modo geral, têm na escola o elemento central de seus projetos, pois 

acreditam que a instituição escolar é efetivamente capaz de lhes propiciar chances de ascensão 

social (BOURDIEU, 1998) e apresentam uma ambição escolar elevada. Dessa maneira, é 

possível pressupor certa vantagem no jogo escolar por parte desses estratos, tanto em relação 

às camadas populares, quanto em certas frações das elites, como as econômicas 

(NOGUEIRA, 2002), vantagem que ainda carece de maiores estudos. 

 Como as camadas médias no Brasil constituem uma abrangente classe social, marcada 

por forte heterogeneidade interna, delimitou-se um segmento social específico para esse 

estudo. Para tanto, o primeiro critério na seleção do grupo pesquisado foi que o pai e/ou a mãe 

fossem detentores de um diploma de curso superior. Como segundo critério, que um deles 

trabalhasse como profissional liberal ou servidor público. Assim, no processo de seleção das 

famílias pesquisadas, ao grau de escolaridade superior estiveram conjugados os critérios de 

ocupação profissional e, indiretamente, o nível de renda. Essas famílias mostraram, pois, 

condições favoráveis e muito semelhantes de ser e estar no mundo ― modos de vida, 

linguagem, formas de lazer, estilo de vestir etc. ―, distinguindo-se como grupo social. 

 Em relação à estrutura social brasileira, esse grupo social constitui parte do que é 

denominado por Quadros (2003:18) como “alta classe média, assalariada ou autônoma”, que 

engloba menos que 15% da população no Brasil e detém quase 45% da renda declarada. 

 Na composição familiar, observou-se a existência de pelo menos dois irmãos6 que 

deveriam ter a idade mínima de 12 anos, já contando com uma trajetória escolar passível de 

ser examinada em termos de desempenho e investimento (individual e familiar). 

 A identificação das famílias foi realizada por indicação de terceiros e, posteriormente, 

mediante o procedimento que se costuma designar, em termos metodológicos, técnica da 

“bola de neve”, em que os entrevistados indicavam outras famílias.  

                                                 
6Como a pesquisa investigou também a influência do gênero na escolarização, todas as famílias selecionadas 
tinham, pelo menos, um casal de filhos. 
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 As entrevistas foram semidiretivas por propiciarem a flexibilidade necessária para que 

os sujeitos tivessem a liberdade de discorrer, informando e se posicionando sobre as questões 

propostas. Foram todas gravadas para que os relatos fossem registrados com a maior 

fidelidade possível. 

 Foram 777 entrevistados dos 80 filhos e consideradas informações referentes a 63 

genitores, 32 pais e 31 mães. No total, 107 entrevistas foram realizadas no período de 

fevereiro a junho de 2005. 

 Pode-se dizer que a transcrição das entrevistas gravadas já constitui um primeiro 

momento de construção analítica, à medida que se apresenta como “uma verdadeira tradução 

ou até uma interpretação” (BOURDIEU, 1997:709). No caso deste trabalho, procurou-se 

conciliar a proposta de fidelidade ao que foi expresso na entrevista à legibilidade do texto. 

 A análise do material discursivo obtido foi feita por meio de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2000). Após a transcrição das entrevistas, os relatos foram submetidos a várias 

leituras, no sentido de se identificar categorias de análise. Os dados foram, então, organizados 

e classificados progressivamente e, em sua interpretação, buscou-se estabelecer possíveis 

regularidades e singularidades de sentido produzidas. 

 À medida que se progredia na análise do objeto de estudo, estabelecia-se a convicção 

de que esse avanço é sempre parcial, uma vez que não é possível contemplar inteiramente os 

dados coletados e, tampouco, esgotar sua análise, até porque a direção de análise definida é 

uma dentre as possíveis. Ou, como diz Bourdieu (1997:713) com muita propriedade: “O 

sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de vista ser um ponto de vista sobre 

um ponto de vista”. 

  

 

A escolarização da fratria face à ordem de nascimento: o primogênito larga na frente 

 

 

As implicações do lugar ocupado na fratria constituem ainda um objeto de estudo 

pouco cuidado pelas Ciências Sociais, uma vez que há pequeno número de trabalhos 

encontrados, sobretudo quando se trata da influência desse fator na escolarização. Exceto 

pelos artigos de Desplanques (1981) e de Black, Devereux e Salvanes (2004), as referências 

encontradas comumente se restringem a alguns apontamentos em textos que abordam 

                                                 
7 Dois meninos e uma menina não foram entrevistados por terem entre quatro e nove anos, idade muito inferior à 
estipulada para a pesquisa.  
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questões afins. De todo modo, os escassos trabalhos descobertos (BLACK, DEVEREUX, 

SALVANES, 2004; DESPLANQUES, 1981; FOURASTIÉ, 1978; FREESE, POWELL, 

STEELMAN, 1999; KELLERHALS, MONTANDON, 1991) tendem a indicar as vantagens 

do primogênito em relação a seus irmãos, no que concerne ao processo de escolarização. Em 

geral, o favorecimento escolar dos primogênitos também se confirma no que diz respeito ao 

grupo de famílias aqui estudadas. Essa não é, todavia, uma regra que sempre se impõe: quanto 

a alguns aspectos, os filhos do meio ou caçulas costumam ser mais beneficiados em sua 

escolarização. 

Em relação à escolha do estabelecimento de ensino, os primogênitos são os primeiros 

a “experimentar”. Quando essa escolha mostra-se infrutífera por alguma razão, busca-se uma 

alternativa de trajeto escolar. Nesse aspecto, os filhos mais novos são favorecidos, uma vez 

que se procura evitar os problemas detectados em relação ao primogênito, ocasionados pela 

opção inicial. Ao contrário, se a escolha do estabelecimento é bem-sucedida, a tendência é 

que ela se repita para o restante da prole. Mesmo quando já crescidos e lhes é facultado o 

direito à escolha da escola, os próprios jovens tendem a avaliar e a se basear na experiência do 

irmão mais velho para melhor definir (ou redefinir) seu itinerário escolar. 

Mas além de serem beneficiados pela “experiência” dos irmãos mais velhos no que 

tange à escolha inicial e também às mudanças de estabelecimentos, os mais novos podem 

ainda se favorecer de sua ajuda no acompanhamento das atividades escolares. São muitos os 

relatos de ajuda prestada pelos irmãos mais velhos, especialmente quando há um intervalo 

maior entre os nascimentos. 

Esse benefício, todavia, pode ser também pensado como uma via de mão dupla, visto 

que, no processo de ensino e de aprendizagem, o sujeito que ministra dado conhecimento 

acaba, muitas vezes, por atualizar ou ampliar seu próprio saber e/ou simplesmente exercitar 

sua capacidade intelectual. Dessa forma, a ajuda escolar prestada pelo primogênito ou outro 

irmão mais velho tende a se reverter a seu favor, situação, aliás, já verificada em outros 

estudos (BLACK, DEVEREUX, SALVANES, 2004; SILVEIRA, 2002). 

Quanto ao aproveitamento escolar da fratria, observa-se que, quando indagados sobre 

dificuldades apresentadas em disciplinas escolares, tanto na narrativa dos genitores quanto na 

dos filhos, verifica-se que 1/5 dos primogênitos não apresentam dificuldade em nenhuma 

matéria, tendo muito bom resultado em todo o currículo escolar. Entretanto, somente cerca de 

1/10 dos irmãos do meio e dos caçulas relatam não ter nenhuma dificuldade nas disciplinas 

estudadas. 
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 Além disso, ao se considerar os depoimentos referentes ao perfil dos jovens em termos 

de seu comportamento escolar e de sua relação com o estudo, na maioria das famílias 

pesquisadas, os primogênitos são tidos como melhores alunos em ambos os quesitos. Essa 

constatação do melhor desempenho escolar dos primogênitos não se limita à percepção dos 

entrevistados: embora os filhos do meio sejam os que apresentam um menor número de 

reprovações, os primogênitos também revelam bons resultados escolares (Cf. GRAF.).  

  

GRÁFICO - Número de filhos* por experiência de reprovação escolar, segundo o 
lugar ocupado na fratria, à época das entrevistas

23

16

20

7

4

8

0

5

10

15

20

25

30

35

Primogênitos Filhos do meio Caçulas

Lugar na fratria

N
ú
m
er
o
 d
e 
fi
lh
o
s

Com experiência de reprovação

Sem experiência de reprovação

 
Nota*: Exceto os dois filhos caçulas das famílias 29 e 30 ainda na educação infantil. 
  

Em 78 dos 80 filhos — exceto os filhos caçulas das famílias 29 e 30 que ainda se 

encontravam na educação infantil —, sete dos 30 primogênitos; quatro dos 20 filhos do meio; 

e oito dos 28 caçulas apresentaram pelo menos uma reprovação no ensino básico. Embora 

pareça pouco expressiva a diferença no número de filhos reprovados segundo o lugar ocupado 

na fratria, deve-se ressaltar o fato de que em muitas famílias, face aos primogênitos, os irmãos 

do meio e sobretudo os caçulas apresentavam, à época das entrevistas, um menor trajeto 

escolar, o que amplia suas chances de reprovação em seu percurso. 

Também na experiência do vestibular, os primogênitos das fratrias estudadas se saíram 

melhor do que seu(s) irmão(s). No total de 46 filhos graduandos ou graduados, foram 

aprovados em sua primeira tentativa de vestibular: 16 em 25 primogênitos, cinco em onze 
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filhos do meio, e cinco em dez caçulas, ou seja, uma proporção de bem mais da metade dos 

primogênitos para cerca da metade (ou menos) dos irmãos do meio e dos caçulas juntos.  

Essa última constatação parece se apresentar como desfecho ao quadro aqui delineado 

do rendimento escolar inferior por parte dos irmãos em relação aos primogênitos ao longo do 

percurso escolar. Obviamente, trata-se de uma superioridade relativa, uma vez que não atinge 

uma parcela expressiva das fratrias, em todos os aspectos analisados; mas, ainda sim, é 

inegável a vantagem escolar por parte dos primogênitos de um modo geral. 

Outro aspecto em que os filhos mais velhos tendem a ser privilegiados refere-se à 

realização de estudos no exterior. A atual tendência à internacionalização dos estudos pode 

ser considerada uma estratégia educativa das famílias mais favorecidas em termos culturais 

e/ou socioeconômicos. O objetivo dessas famílias é tornar o filho mais competitivo no 

mercado escolar, mediante o domínio pleno de uma língua estrangeira (sobretudo o Inglês), 

mas também oferecer-lhe uma experiência enriquecedora, por propiciar novas perspectivas, 

inclusive no campo pessoal (PRADO, 2000). 

 Se considerados os 51 filhos que concluíram o ensino médio — período no decorrer do 

qual os estudos no exterior freqüentemente ocorrem —, e que tiveram a experiência de 

estudar no exterior, tem-se o seguinte quadro: onze, em 26 primogênitos; quatro, em 13 filhos 

do meio; e apenas um, em 12 caçulas. Assim, os primogênitos, logo seguidos dos filhos do 

meio, são os que mais usufruem dessa importante oportunidade educativa. Essa discrepância 

parece dever-se, sobretudo, a dois fatores. A princípio, não se pode negligenciar o próprio 

desejo dos jovens; e, ao que tudo indica, em algumas famílias, os filhos caçulas não se 

mostram tão motivados e/ou empenhados em estudar no exterior como seus irmãos mais 

velhos. Talvez isso se deva simplesmente à maior proteção parental de que os caçulas se 

fazem objeto, o que pode implicar em um maior receio em seu afastamento do meio familiar. 

Mas a razão que, de fato, se mostra mais significativa refere-se às circunstâncias temporais e 

econômicas: após ter enviado o primeiro filho ao exterior para fins de estudo, nem todas as 

famílias têm a possibilidade de repetir a experiência com o(s) filho(s) mais novo(s), em 

função do elevado custo econômico que tal investimento requer. 

Outro aspecto a se considerar em relação a “experimentação” realizada na educação, 

inclusive escolar, do primogênito, é que, se, por um lado, ela é percebida como parte da 

dinâmica relacional vivenciada nos diferentes momentos familiares em curso, por outro, os 

primeiros filhos são muitas vezes tidos como “cobaias”: os erros cometidos em sua 

escolarização pelos pais tendem a ser evitados com os filhos mais novos.  
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No que diz respeito ao grupo investigado, essa dita “experimentação” pode abranger 

desde a escolha do estabelecimento de ensino, passar pelas estratégias educativas, preventivas 

e/ou reparadoras, e chegar até mesmo à intervenção parental quanto à escolha do curso 

superior. Dessa forma, tal “experimentação” relativa à primogenitura tende, muitas vezes, a 

beneficiar os filhos do meio e/ou caçulas. 

Importante ressaltar que o filho caçula costuma apresentar uma relação mais à vontade 

com os pais e, freqüentemente, não vivencia as pressões e expectativas parentais mais 

características da relação com o primogênito (KIDWELL, 1981). Para Bounoure (1995), o 

filho caçula é, em geral, menos cobrado que seu irmão primogênito, em particular quanto ao 

trabalho escolar. 

 Mas o fato de que os pais tendem a aprender com os filhos primogênitos (PEREZ, 

2002), faz com que nele sejam depositadas maiores expectativas (SILVEIRA, 2002). De 

acordo com Kidwell (1981), o primogênito ocupa uma posição privilegiada na fratria, sendo, 

em geral, o que recebe mais atenção e o que mais interage com os pais, embora seja também o 

filho educado com maior severidade e de quem se espera mais responsabilidade. Essa 

premissa é corroborada por Kellerhals e Montandon (1991:224), a partir de sua pesquisa com 

famílias de Genebra, para quem o primogênito é objeto de maiores ambições parentais, 

apresentando uma “situação ao mesmo tempo privilegiada e severa”.  

 No grupo pesquisado, a percepção de muitos genitores, e ainda dos próprios filhos, 

também é a de que os primogênitos acabam por ser mais exigidos, inclusive no que se refere 

aos resultados escolares. E por serem mais exigidos desde pequenos, os primogênitos tendem 

a se cobrar mais e a apresentar, inclusive, um melhor resultado escolar. Aliás, é muito comum 

a compreensão de que os irmãos primogênitos servem de exemplo na fratria, constituindo-se 

em uma referência escolar para o(s) irmão(s) mais novo(s), embora nem sempre um modelo 

de fato seguido. 

 

Como você é o [filho] mais velho, você serve de exemplo [na escolarização], [os 
irmãos] estão sempre te seguindo, estão te admirando, aí você tem que tá segurando 
toda hora essa carência e dar uma ajuda [...]. Ser filho mais velho tem essa coisa de 
que esperam mais de você. Então, eu sou o pioneiro, eu tenho que ir quebrando os 
primeiros muros, né? Os outros [irmãos] que vêm atrás, o caminho já tá de certa 
forma calcado aí. (Igor, 21 anos, cursinho pré-vestibular, primogênito da família n. 
20, quatro irmãos). 

 

Fundamental ainda considerar que, a princípio, o investimento inicial por parte dos 

pais voltado ao primogênito costuma ser maior em tempo e intensidade, uma vez que não há 

nenhum outro irmão a disputar os recursos parentais (DESPLANQUES, 1981). De fato, no 
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grupo pesquisado, constatou-se que os primogênitos, na maioria das vezes, tendem a ser mais 

acompanhados em sua escolarização por seus pais do que seus irmãos mais novos. Esse maior 

acompanhamento parental dos primogênitos decorre, em alguns casos, do fato de que, na fase 

escolar inicial, a preocupação dos pais é toda depositada no primeiro filho que é, 

temporariamente, o único. Outra possível razão relaciona-se à maior disponibilidade materna, 

cujo trabalho profissional, ainda em início de carreira, não se mostra numa etapa tão 

absorvente. Mas tais explicações não são, em absoluto, generalizáveis, uma vez que as 

circunstâncias podem variar bastante e, em algumas ocasiões, vir a beneficiar algum outro 

filho que não o primeiro. 

 No que concerne ao filho do meio, ele não compartilha o status nem do primogênito 

nem do caçula, ao invés disso, está compreendido em “algum lugar no meio” (KIDWELL, 

1981:318). Merece relevo a constatação de que se o primogênito e o caçula têm, em geral, 

seus lugares na fratria bem demarcados, e quase sempre percebem a relação mais ou menos 

benéfica de sua ordem de nascimento com a escolarização, o lugar do filho do meio se mostra, 

em muitos casos, inscrito sob o signo do não-dito, ou melhor, do não saber o que se dizer.  

 

É, mas eu acho que é difícil de falar a diferença [por ser filho do meio] que tem, mas 
tem diferença sim. [...] Eu não sei... Não reclamo de falta de carinho, não reclamo de 
falta de nada não, mas tem uma relação diferente sim. [...] Eu vejo essa diferença 
mesmo da atuação durante a escola [...]. [Os filhos do meio] são sempre os largados, 
então eles têm que se destacar por si só, né? O mais velho é o xodó da mamãe e o 
mais novo, o xodó do papai, né? Então, o do meio tem que se destacar por si só. 
(Robson, 25 anos, biólogo, segundo filho da família n. 16, dois irmãos). 

 

Não raramente os filhos do meio não percebem vantagens ou desvantagens no lugar 

que ocupam na fratria e muito menos relacionam seu processo de escolarização a essa 

posição. Os pais, por sua vez, em suas narrativas, costumam concentrar no primogênito e no 

caçula as diferenças percebidas na escolarização dos filhos. Ainda assim, em alguns casos, 

percebe-se que os filhos do meio podem ser beneficiados tanto quanto os primogênitos ou 

mesmo como os caçulas: aprendem com a experiência anterior do irmão mais velho, podem 

também servir de exemplo para o mais novo e ajudá-lo em suas tarefas escolares — o que, 

como visto, reverte tal ação a seu favor, visto que exercita sua própria competência escolar. 

Portanto, embora certas recorrências sejam inegáveis no que se refere às fratrias 

pesquisadas, cabe sempre atentar para uma conjunção de fatores associados ao lugar ocupado 

na fratria e suscetíveis de interferir na escolarização, de modo, às vezes, bastante peculiar. 

Pode-se, por exemplo, pensar em fatores intervenientes como a fase da vida familiar em que 

se tem o filho — idade dos genitores, situação profissional e socioeconômica, separação 
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conjugal, recasamento etc. — e a própria efetividade do planejamento familiar. Sob esse 

prisma, a idade dos genitores, quando do nascimento do filho, parece consistir em uma 

explicação plausível para o maior sucesso escolar dos primogênitos. De acordo com 

Desplanques (1981), o primogênito tem pais mais jovens e essa juventude contribui para que 

esses pais tenham um maior interesse pelos estudos dos filhos e maiores condições de ajudá-

los nas tarefas escolares, já que sua própria experiência de escolarização é mais recente: eles 

têm menos chances de se sentirem desatualizados quanto a métodos e conteúdos escolares. No 

caso da pesquisa aqui apresentada, alguns entrevistados confirmam o fato de que ter filhos 

ainda na juventude, quando há maior disposição e energia para investir na educação escolar, é 

um fator que tende a beneficiar a escolarização. Assim, também dessa perspectiva, os filhos 

mais velhos são favorecidos. 

Mas se os primeiros filhos têm pais mais jovens e, supostamente, com mais energia e 

disposição para acompanhá-los em seus estudos, esses são também mais inexperientes; ao 

passo que, se os últimos filhos têm pais mais velhos e menos propensos a ajudá-los nas 

questões escolares, eles se beneficiam de genitores mais experientes quanto ao processo 

educacional (BLACK, DEVEREUX, SALVANES, 2004; DESPLANQUES, 1981). 

 Constata-se, pois, que embora os primogênitos tendam a ser privilegiados em sua 

educação escolar, não se pode — e não se deve — negligenciar a gama de circunscrições 

referentes a cada grupo familiar que tornam inegavelmente singular a história de 

escolarização de cada um dos filhos. Além dos aspectos relativos ao ciclo de vida familiar, 

merecem ainda destaque o intervalo de nascimento, o tamanho da família e o gênero. 

 No que concerne ao intervalo de nascimento entre um e outro filho, verifica-se, muitas 

vezes, uma estratégia parental consciente e racional, visando tirar o melhor proveito do 

nascimento, em função dos projetos de vida do casal, mas, em especial, da fase de vida 

educacional e profissional em que se encontra a mulher (GODARD, 1992). É nesse sentido 

que geralmente se procura estabelecer um maior ou menor espaçamento entre os filhos. 

Nos casos de menores distâncias etárias na fratria, percebem-se maiores semelhanças 

nas experiências dos irmãos, inclusive em sua vivência de escolarização. Mas o estudo de 

Powell e Steelman (1993) revela que os recursos familiares, em termos econômicos e 

interacionais, são mais escassos quando os irmãos têm idades próximas, o que acaba por 

prejudicar seu desempenho escolar. Por outro lado, em relação a intervalos maiores entre os 

nascimentos, ser o primogênito ou o caçula por muitos anos introduz o sujeito em relações 

familiares e escolares que tendem a se diferenciar bastante das experiências do(s) irmão(s) 

que a ele se segue.  
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 Também para Kidwell (1981), o espaçamento entre irmãos é um fator relevante uma 

vez que a experiência de irmãos com maior intervalo entre os nascimentos (quatro anos ou 

mais) pode ser inteiramente diferente daqueles de um ambiente familiar com intervalo curto. 

Segundo essa autora, ter mais tempo entre os nascimentos de cada filho forneceria aos pais 

mais energia psíquica e física para se dedicar a cada um deles. Nessa mesma perspectiva, 

Black, Devereux e Salvanes (2004) afirmam que as crianças de família com maior intervalo 

entre os nascimentos sofrem menos as restrições de recursos, econômico ou de tempo, que 

outras famílias do mesmo tamanho. Ainda segundo esses autores, se as crianças que nascem 

primeiro são privilegiadas porque têm poucos irmãos com quem competir pela atenção 

parental, as crianças nascidas mais tarde podem ser beneficiadas pela maior atenção dos pais 

quando os irmãos mais velhos saem de casa ou, pode-se acrescentar, já necessitam menos de 

cuidados parentais. 

 No grupo pesquisado, 2/5 dos intervalos de nascimento nas fratrias apresentam-se com 

até dois anos, podendo ser considerados como pequenos. Nos outros 3/5, os intervalos ficam 

acima de dois anos, sendo três os casos que excedem a diferença de quatro anos entre 

intervalos de nascimento seguidos: famílias 12, 29 e 30. Na família n.º 12, o filho caçula, não 

planejado, nasceu sete anos após a segunda filha do casal. Mas os maiores extremos nos 

intervalos de nascimento entre os filhos primogênitos e os caçulas ocorrem nas famílias 

recompostas, cujo genitor de referência teve filho em seu novo casamento. Assim, observa-se 

que, na família 29, o caçula, único filho do recasamento do pai, nasceu 29 anos após o 

nascimento do primogênito; e, na família 30, a diferença da caçula, filha do terceiro 

casamento da mãe, para a primeira filha é de 17 anos. 

O intervalo de nascimento apresenta-se, pois, como uma variável importante que se 

articula à influência do lugar ocupado na fratria, particularmente no que se refere às fratrias 

recompostas. Isso não só pela diferença etária que, muitas vezes, decompõe a fratria em 

grupos distintos, como também pelos aspectos envolvidos de modo muito peculiar em sua 

estrutura e dinâmica familiares e que tendem a repercutir não apenas nas relações entre os 

diferentes sujeitos, mas também na escolarização da fratria.  

Outro ponto de articulação com o lugar ocupado na fratria é representado pelo 

tamanho da família (DESPLANQUES, 1981). Nessa perspectiva, Durning (1995) chama a 

atenção para a importância de se considerar, nas pesquisas, a diminuição no tamanho das 

fratrias, geralmente reduzidas a dois irmãos. Assim, ser o caçula ou o primogênito em fratrias 

reduzidas ou de quatro ou cinco irmãos, por exemplo, repercute distintamente na 

escolarização do sujeito. 
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Pelo que indicam os relatos dos sujeitos entrevistados, os irmãos que vivem em fratrias 

maiores, em especial os mais novos, tanto podem aprender desde cedo a batalhar por seu 

espaço na família, e se firmar como sujeitos autônomos, inclusive no ambiente escolar; como 

ser escolarmente prejudicados pelo menor acompanhamento parental ou mesmo por uma 

vivência ainda precoce de certas experiências. O fato é que o peso do tamanho da família em 

relação à influência do lugar na fratria na escolarização é uma constatação empírica, embora 

possa se mostrar bastante distinto em função das particularidades intrínsecas de cada família.  

 Em se tratando do gênero, no que diz respeito ao grupo aqui estudado, se o nível de 

expectativa dos pais em relação ao filho primogênito é maior, isso se mostra ainda mais 

verdadeiro para as filhas mulheres, e também em relação ao processo de escolarização. Mais 

uma vez aqui se mostram as especificidades da cada configuração familiar: ter um primeiro 

filho do sexo feminino pode abrandar em parte as exigências parentais comuns ao filho 

primogênito ou, pelo contrário, ampliá-las; ser a única mulher e a caçula na fratria parece 

poder implicar tanto em uma maior preocupação por parte dos pais face à sua escolarização 

como numa experiência muito próxima à da primogenitura, a de “desbravar caminhos”. 

 O lugar ocupado na fratria tem, assim, seus efeitos geralmente associados a outras 

variáveis, configurando situações as mais distintas, de modo que não se deve considerá-lo de 

forma isolada, ou seja, reducionista. 

  

 

Algumas conclusões 

 

 

 Se poucos são os trabalhos que contemplam o lugar ocupado na fratria, sobretudo no 

que diz respeito à sua relação com a escolarização, existe, todavia, uma convergência entre os 

resultados de estudos já realizados a indicar que os filhos primogênitos tendem a ser os mais 

beneficiados em sua educação escolar. 

 Também no que se refere ao grupo de famílias investigadas, os primogênitos mostram 

melhor desempenho escolar: eles apresentam menores dificuldades de aprendizagem, são 

pouco reprovados, têm maior êxito face à experiência do vestibular e são os que mais 

realizam estudos no exterior. Uma explicação confirmada para o maior sucesso escolar dos 

primogênitos refere-se ao fato de que eles foram, por um tempo, filhos únicos, o que implicou 

em mais atenção e dedicação (sobretudo em tempo) por parte dos pais. Esses pais, por sua 

vez, em razão de serem mais jovens, mostraram-se mais aptos à ajuda escolar, haja vista o 
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menor distanciamento de sua própria escolarização (DESPLANQUES, 1981). Além disso, a 

visão de muitos genitores, mas também dos próprios filhos, é a de que os primogênitos são 

mais exigidos, inclusive quanto aos resultados escolares. Assim, ao que tudo indica, os 

primogênitos aprendem a se cobrar mais, inclusive quanto ao seu rendimento escolar. Aliás, 

mostra-se muito comum a idéia de que os primogênitos constituem um exemplo na fratria, 

tornando-se uma referência escolar para o(s) irmão(s) mais novo(s). No entanto, muitas vezes, 

eles são tidos também como “cobaias”, visto que os “erros” cometidos em sua escolarização 

teriam sido evitados com seus irmãos, trazendo vantagens a esses últimos. Mas, por um lado, 

se os pais mostram-se mais informados e experientes ao educar o caçula (DESPLANQUES, 

1981), por outro, confessam-se também mais liberais e menos diretivos em seu processo 

educacional, exigindo menos deles quanto ao trabalho escolar (BOUNOURE, 1995). Já os 

filhos do meio, dificilmente percebem vantagens ou desvantagens no lugar que ocupam na 

fratria e tampouco estabelecem relação entre sua ordem de nascimento e seu itinerário escolar. 

Mesmo assim, em algumas famílias, nota-se que os filhos do meio são beneficiados, visto que 

aprendem com a experiência do irmão mais velho, servem de exemplo para o mais novo e o 

ajudam em suas atividades escolares. 

Em concordância com Laurens (1992), conclui-se que são muitas as razões para que 

numa mesma família — em que, supostamente, todos os filhos estejam expostos às mesmas 

condições sociais e escolares, bem como às mesmas ambições parentais — um filho não 

apresente, tal qual seu irmão, o sucesso escolar almejado. Mas, de qualquer forma, na maioria 

das famílias pesquisadas, os dados obtidos revelam que os primogênitos são mais munidos de 

trunfos, lhes permitindo largar na frente na “corrida” pelo sucesso escolar. 

Mostra-se importante que sejam realizados mais estudos sobre a influência da ordem 

de nascimento na escolarização, em outros segmentos sociais, bem como articulados a outras 

variáveis ― gênero, tamanho da família, intervalo de nascimento etc. ―, de modo a se 

estabelecer novos parâmetros sociológicos para a realidade educacional brasileira. 
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