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Vou repetir, caso você não tenha me ouvido na primeira 
vez: homens e mulheres são totalmente iguais. Isso não significa, 
porém, que somos idênticos. Não sei quanto a você, mas fico 
muitíssimo feliz por não sermos! Física, mental e emocionalmente, 
macho e fêmea foram feitos para se completarem. O problema é que 
nem o homem nem a mulher souberam lidar com as mudanças nas 
posturas tradicionais que ocorreram na sociedade. Isso explica 
porque as revoluções sociais contribuíram para o caos no casamento. 

 
MODELOS INADEQUADOS 

 
Outro motivo por que muitas vezes o casamento é visto 

verdadeiramente como uma relação negativa é que os filhos 
reproduzem o que aprenderam dos pais. Em outras palavras, muitas 
pessoas não sabem o que significa ter um bom casamento porque 
nunca viram um. 

Lembro de um homem que não conseguia entender por que 
tinha problemas no casamento – especialmente por ter sido um 
marido bom e fiel. Ele me disse: - Estou lhe dizendo, doutor. Sou um 
bom marido. Garanto que não tive mais do que 8 amantes em 13 
anos de casamento. 

O drama aqui é que Ron estava realmente falando sério. Ele 
acreditava estar sendo um bom marido e pai restringindo-se a uma 
média de menos de um caso extraconjugal por ano. Não 
representava um bom exemplo para os filhos, então não pude deixar 
de me perguntar que tipo de exemplo recebera de seu pai. 

Não pude evitar de pensar em Bill Clinton, que foi criado 
numa família instável. Adulto, envolveu-se em alguns casos 
extraconjugais, talvez até muitos deles. Seu ídolo na juventude foi 
John F. Kennedy, cujo apetite sexual foi descoberto muito 
recentemente. De fato, baseado em tudo que já li, a maioria dos 
irmãos Kennedy considerava as mulheres como simples brinquedos 
sexuais – algo que aprenderam com o próprio pai. 

Não se enganem: os filhos aprendem sobre casamento com 
os pais e com outras pessoas que servem de modelo. Fico 
preocupado com as crianças de hoje: o que estão aprendendo com os 
exemplos de personalidades públicas – tanto no âmbito político como 
na mídia em geral! Em todas as áreas da vida de líderes que dêem 



exemplos de um casamento sólido, no entanto os pais são os mais 
importantes entre todos. 

Atualmente acompanhamos toda uma geração, de zero a 
cerca de 30 anos, que cresceu na era do divórcio e das experiências 
sexuais. Alguns viram os pais dando exemplo de fidelidade conjugal e 
estabilidade. Muitos, não. É de admirar que tenham formado uma 
visão negativa do casamento? As crianças realmente seguem o 
exemplo daquilo que observam. 

Tive a oportunidade de verificar esse fato em meu próprio 
filho, Kevin II. Ele não tinha mais de dois anos de idade, e eu estava 
dirigindo por uma rua, com ele sentado ao meu lado. Resolvi baixar o 
vidro da janela para – acreditem – cuspir. Mal acabara de cuspir pela 
janela, quando senti que meu filho também cuspira – bem no meu 
pescoço. Quem disse que as crianças não copiam nosso 
comportamento? 

A lição que aprendi naquele dia foi muito mais que “tome 
cuidado onde e quando você cospe”. 

Quando um menino é criado num lar onde o pai trata a mãe 
como lixo, provavelmente ele tratará sua própria esposa da mesma 
forma. Se uma menina vê a mãe tratando o pai com evasivas, 
fazendo-o parecer um tolo em todas as situações, acabará pensando 
sua própria sexualidade como um meio de conquistar os homens, 
usando o memso método. 

É uma triste verdade que muitos casais usam um ao outro. 
As mulheres usam o marido como provedores, acompanhantes e 
disciplinadores. Os homens usam a mulher, fazendo-a sentir nada 
além de um objeto sexual. Certa vez eu aconselhei uma jovem que 
tivera tantos parceiros sexuais que não conseguia lembrar-se de 
todos. E, mesmo assim, jamais experimentara algum tipo de 
satisfação. Disse-me que estava cansada de se sentir um objeto, 
embora não soubesse ser outra coisa. Fora isso o que aprendera com 
o relacionamento entre sua mãe e seu pai. 

Se o jovem nunca vê o pai demonstrando carinho e amor, 
nem suprindo as necessidades básicas do dia-a-dia da esposa e dos 
filhos, mas, ao contrário, observa o pai tratar a esposa 
continuamente com rudeza, então o jovem deduzirá que as mulheres 
devem ser apenas usadas e escolherá uma que ele possa usar. 

Do mesmo modo, uma jovem pode achar que o único papel 
que ela é capaz de desempenhar satisfatoriamente é o de mãe e 
dona-de-casa, pois sua mãe lhe ensinou que esta é a condição 
aceitável para a mulher. Ela pode desejar ardentemente ser médica 
ou advogada, mas não logrará êxito, porque acredita que essas 
profissões não são para mulheres. Ou pelo menos mulheres como 
ela. 

 
Kevin Leman 

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


