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CAOS SOCIAL 
 

As próprias bases do casamento foram enfraquecidas 
durante as últimas décadas de caos social, uma série de revoluções 
democráticas nos Estados Unidos e no mundo. 

Não entenda mal nem pense que estou dizendo que essas 
revoluções foram ruins. Não sou daqueles que suspiram pelos velhos 
e bons tempos, quando todos conheciam o seu lugar na sociedade, e 
ninguém sequer pensaria em falar contra o status quo. Mas, ao 
mesmo tempo, embora esses eventos de modo geral tenham sido 
necessários e positivos, houve algumas interpretações e aplicações 
errôneas, que prejudicaram a instituição do casamento. 

Costumava-se considerar os homens superiores às 
mulheres, os indivíduos de pele branca melhores que os de pele 
escura, e os adultos melhores que as crianças. Hoje, no entanto, 
compreendemos que as pessoas são iguais, independentemente de 
sexo, cor de pele ou idade. 

Isso é bom, mas também significa que aqueles que se 
consideravam melhores precisam redefinir seus papéis na sociedade. 
Por exemplo, quando as mulheres começaram a reinvidicar seus 
direitos e a exigir igualdade perante os maridos e os demais homens, 
eles se sentiram confusos e inseguros. Esse marido não sabia como 
lidar com aquela mulher, que definitivamente não “parecia a garota 
que se casara com o velho e querido papai”. 

Essas mudanças tiveram um efeito hostil no casamento, no 
lar e nos relacionamentos sexuais. Em muitos casos, o homem ficou 
na defensiva sentindo-se ameaçado pela independência da esposa e 
pelo empenho por igualdade. Ele quer cuidar dela, protegê-la e por 
isso sente dificuldade em lidar com uma mulher que não acha que 
precisa ser protegida. 

Sempre houve algo na natureza masculina que faz que o 
homem se imagine um cavaleiro – aquele que tem de matar o dragão 
e salvar a donzela. Será tudo bobagem? Não, creio que esses 
sentimentos foram colocados dentro do homem com um propósito. 
Embora eu acredite que homem e mulher sejam plenamente iguais, 
também creio que os homens, por natureza, são fisicamente mais 
fortes. 

Sim, já vi mulheres musculosas e não gostaria de entrar 
numa luta corpo-a-corpo com nenhuma delas. Mas, de modo geral, é 



o homem quem consegue abrir a tampa do vidro novo de maionese. 
Tradicionalmente os homens têm sido mais fortes, e acredito que 
parte da natureza protetora masculina vem de épocas antigas, 
quando havia perigo por toda parte – animais selvagens, tribos 
inimigas etc. Naqueles tempos, o homem foi impelido a assumir o 
papel de caçador, guerreiro e protetor, algo que ainda perdura dentro 
de muitos de nós – pelo menos em certa medida – atualmente. 

Talvez você saiba que moro numa região montanhosa do 
deserto do Arizona. Por causa disso, muitas vezes vemos codornas 
correndo para o nosso quintal, vindas do terreno que fica atrás de 
nossa casa. Certa manhã, eu estava sentado à mesa com minha 
esposa, Sande, tomando café, quando vi mamãe e papai codornas e 
vários filhotes magrinhos voarem para o nosso quintal. Os filhotes 
moviam-se rapidamente para todos os lados, enquanto a mãe parecia 
voar em círculos, olhando para todos como um cão pastor 
emplumado, procurando manter seus pequeninos juntos. 

O senhor codorna não parecia ajudar muito. Em vez disso, 
voou até o bebedouro de pássaros, tomou um gole d’água e depois se 
acomodou ali, olhando ao redor. Enquanto isso, lá estava mamãe 
codorna, atarefada, se é que se pode dizer, com as crianças. Fiquei 
imaginando se ela se sentia um pouco zangada com a situação – se 
não gostaria de dizer algo como: “desça daí e venha me ajudar com 
as crianças!” 

Subitamente, porém, me dei conta de que o papai estava 
cumprindo seu papel dentro da família. A obrigação dele era procurar 
um lugar alto de onde pudesse avistar qualquer perigo – talvez um 
gato procurando um lanche. Como todos os homens em qualquer 
lugar, supunha-se que ele devia estar alerta a qualquer ameaça 
contra sua família e avisá-la de um possível perigo no caminho. 

Evidentemente você sabe que nos últimos anos muita 
propaganda negativa acerca dos esteróides anabolizantes que alguns 
atletas usam ilegalmente para aumentar a força. Utilizados dessa 
forma, os esteróides são perigosos, e por isso ocuparam tanto os 
noticiários; entretanto, é interessante notar que muitos desses 
compostos consistem basicamente do hormônio masculino 
testosterona, que torna aqueles que o ingerem mais agressivos, mais 
combativos e mais fortes. 

Para mim, isso diz muito sobre o papel natural do homem 
como protetor. Não importa o quanto o homem seja instruído, ainda 
existe dentro dele aquele desejo de proteger sua mulher. Uma 
mulher inteligente terá consciência disso e não se sentirá ofendida. 

Assim também, o homem que vive no mundo moderno 
precisa pelo menos tentar entender que sua amada talvez não se 
veja como uma donzela em perigo, mas alguém que é igual ao 
marido em todos os sentidos. 

É preciso tomar cuidado aqui, porque não quero que 
ninguém me interprete mal e pense que sou contra as mudanças que 
ocorrem na sociedade. Não é nada disso. É lamentável que já 



tenhamos tido tais conceitos de superioridade e inferioridade. Muitas 
vezes, o relacionamento sexual entre marido e mulher é ruim porque 
se baseia na premissa da relação superior-inferior, em que se 
presume que um é melhor que o outro. 

Se você entra no casamento achando que está em condições 
superiores e sua esposa em inferiores, você vai perder. Com tal 
postura, você simplesmente não conseguirá vencer. 

 
Kevin Leman 

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


