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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para você e 

todos os seus! A semelhança da mulher, que tem data assinalada para 8 de 
março, o gênero masculino também tem um dia internacional, bem menos 
conhecido. 

 
Apoiada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), o “DIA 

INTERNACIONAL DO HOMEM” passou a ser comemorado em 02 de novembro de 
1999, através do Dr. Jerome Teelucksingh, à época, líder de defesa dos direitos 
masculinos em Trinidad e Tobago. 

 
Como em outra oportunidade pude expressar, não sou muito afeto 

a tais datas comemorativas, pois entendo que, quase sempre, são limitadoras 
de uma atenção que deveria ser dada cotidianamente. 

 
O papel do homem e da mulher na Bíblia são adequadamente 

enfocados. As feministas, no entanto, julgam o escrito sagrado como algo 
ultrapassado e dissonante com a proposta de igualdade de gêneros tão 
propagada nos nossos dias. No entanto, não é isto que se retira de uma análise 
contextualizada dos textos bíblicos e, ao contrário do que muitos pregam, o 
apóstolo Paulo não é um machista. Afirmar que a expressão “submissão”, 
encontrada em Efésios 5:22 e Colossenses 3:18, teve o condão de situar a 
mulher em condição inferior ao homem é desconhecer a própria sintaxe que 
deve nortear toda a Bíblia. 

 
Foi o próprio Paulo que ao escrever aos Gálatas assim se 

posicionou: “Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 
Porque quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo 
Jesus. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho 
nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gálatas 3:26-28). 
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Pois é, não é que encontrei um texto sobre o HOMÃO. Achei muito, 
muito bom e merece ser compartilhado. Espero que gostem! Todo o crédito a 
autora Martha Medeiros. 

 

O HOMÃO 
Martha Medeiros 
 
Alguns anos atrás, escrevi um texto chamado O Mulherão para o 

Dia Internacional da Mulher. Fez um razoável sucesso, tanto que até hoje esse 
texto é lido e publicado em diversos veículos de comunicação quando chega 
março. 

 
Pois cá estamos, novamente, na vizinhança desta data 

comemorativa, e desta vez minha homenagem vai para o homão, aquele que 
não tem dia algum no calendário para valorizar seus esforços. 

 
Homão é aquele que tem assistido a ascensão feminina nas 

empresas, na política, na arte, no esporte e tem achado tudo mais do que justo. 
Nunca li um artigo de um homem reclamando por as mulheres estarem 
dominando o mundo (não acredito que escrevi isso!). Ao contrário: os 
inteligentes (e todo homão é inteligente) estão tendo muito prazer em 
compartilhar seus gabinetes conosco e não choram pelos cantos caso tenham 
uma chefe mulher (homão chora, mas chora por amor, não por motivos toscos). 

 
Homão gosta de mulher. Parece óbvio, mas há muitos homens (não 

homões) que só gostam de mulher para cama, mesa e banho. O homão gosta de 
mulher para cama, mesa, banho, escritório, livraria, cinema, restaurante, sala 
de parto, beira de praia, estrada, museu, palco, estádio. 

 
Homão é aquele que encara parque no final de semana, faz um 

jantar delicioso, dá conselho, pede conselho, trabalha até tarde da noite, 
compensa no outro dia buscando os filhos na escola, dirige o carro, em outras 
vezes é copiloto, não acha ruim ela ganhar mais do que ele... 

 
Homão é aquele que compreende que TPM não é frescura e que 

reconhece que filhos geralmente sobrecarregam mais as mães do que os pais, 
então eles correm atrás do prejuízo, aliviando nossa carga com prazer. Homão 
acha um porre discutir a relação, mas discute. Homão não concorda com tudo 
o que a gente diz e faz, senão não seria um homão, e sim um panaca, mas 
escuta, argumenta e acrescenta ideias novas. Homão não fica dizendo que no 
tempo do pai dele é que era bom, o pai mandava e a mãe obedecia. 

 
Homão reconhece as vantagens de estar interagindo com seres do 

mesmo calibre e não depende de uma arma ou de um carro ultra potente para 
provar que é um homão. O homão sabe que não há nada como ter uma grande 
mulher a seu lado. 
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Digo eu. Todo o extremo é perigoso. O Criador não nos fez para 
posicionamentos feministas ou machistas, mas fomos gestados a imagem e 
semelhança de Deus, não há nenhum superior ou melhor que o outro. 
 


