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Recentemente assisti a um filme que mostrava o que 
aconteceu a um macaco quando ele foi retirado de sua jaula no 
zoológico e solto num campo próximo. A cada passo, o macaco 
impulsionava o corpo para frente, como se fosse pular de barra em 
barra – embora não tivesse nenhuma para se balançar. Ele 
manifestava o comportamento aprendido nos últimos 15 anos. O 
comportamento estava tão arraigado na vida do animal, que era 
difícil para ele se comportar de outra maneira. 

A mudança de ambiente não alterou sua personalidade. Nós, 
humanos, somos muito semelhantes àquele macaco. Só porque nos 
tornamos adultos não significa que o comportamento negativo 
cessará, pois em geral está tão arraigado que nos acompanha na vida 
adulta. É provável que ainda utilizemos o comportamento básico que 
um dia apresentamos. 

Imagine as duas situações a seguir e pergunte-se como você 
agiria – como seria em sua casa. 

Papai volta de casa depois de um dia cansativo no trabalho e 
encontra mamãe na cozinha, preparando o jantar. Ele se aproxima 
dela por trás, lhe dá um tapinha no traseiro e depois coloca os braços 
ao redor dela. Mamãe não diz nada, mas se contorce para se soltar, 
se vira e lança um olhar que diz: “As crianças estão olhando!” 

Segunda situação: o comportamento de papai é exatamente 
o mesmo, só que dessa vez mamãe se vira e lhe dá um beijo 
carinhoso de boas-vindas – bem ali, na frente dos pequenos Bill e 
Mary. 

Em qual das situações as crianças recebem a mensagem 
errada? Evidentemente na primeira situação, em que mamãe estava 
muito preocupada em fazer algo “errado” na frente dos filhos. De 
fato, aquela primeira reação foi a errada – a reação que diz: “Não 
deve haver demonstrações de afeto na frente das crianças”. Veja 
bem, seus filhos aprenderão com você, de uma maneira ou de outra. 
Podem aprender que é bom para um marido e uma esposa se 
amarem e se tratarem com afeto e carinho – ou podem aprender que 
o casamento é um campo de batalha. Contudo aprenderão, de uma 
forma ou de outra. 

Recentemente foi lançado um livro em que se dizia que os 
pais de fato não fazem muita diferença em como seus filhos serão. 
Nossa! Será que alguém comprou esse livro? Claro que no mesmo 
mês o governo apresentou o resultado de um estudo que custara 25 



milhões de dólares, demonstrando que os pais realmente fazem 
diferença. Veja como o imposto que você paga está sendo usado. 
Hum! Pela bagatela de mais ou menos 3 milhões de dólares, eu 
poderia ter-lhes dito isso. 

Você não precisa de um estudo milionário para saber disso. 
Não precisa nem mesmo deste livro para dizer-lhe tal coisa. (E com 
certeza também não precisa daquele outro livro para negá-lo). Se 
você tem filhos, sabe que os está influenciando com tudo o que faz. 
E, mesmo que você não tenha filhos, sabe como os pais influenciaram 
você, positiva ou negativamente. 

Em muitos aspectos, a vida é como os slogans dos anúncios 
de filtros de óleo: “Você pode me pagar agora, ou mais tarde”. No 
final, porém, você terá que pagar o preço pelo que aprendeu com 
seus pais e pelo que está passando para seus filhos. 

Em algum momento em sua vida, é possível que você tenha 
aprendido com o exemplo de seus pais que beijar é errado, que não 
se pode abraçar em público e que sexo é algo vergonhoso. Este tipo 
de ensino é difícil de ser superado. 

Praticamente não temos nenhum treinamento para o 
desempenho no casamento e para as funções da paternidade, e isso 
é uma tragédia. Creio que, quando você está no seu pior dia, 
provavelmente age como sua mãe ou seu pai, quando eles estavam 
em seus piores dias. Todos já dissemos a nós mesmos: “Nunca direi 
isso aos meus filhos”. Contudo nos ouvimos não só falando as 
mesmas coisas que nossos pais nos diziam como até usando a 
mesma entonação! 

Além disso, na época de nossos pais, muitas pessoas 
conseguiam manter o casamento, apesar dos problemas que 
enfrentavam, simplesmente porque havia uma aversão ao divórcio. A 
atitude comum era: “Nosso compromisso com o casamento está 
firmado até que a morte nos separe, e ambos vamos honrá-lo. Seja 
qual for o problema entre nós, podemos resolvê-lo”. Entretanto, em 
nossa sociedade menos restritiva devido às crescente pressões e 
exigências da vida moderna, não é possível manter o casamento sem 
um precedente significativo e sem alguma ajuda externa. 

Recentemente um amigo me contou que sua filha de 10 
anos descobrira que, entre os sete ou oito amigos chegados, a sua 
família era a única que ainda tinha o pai e a mãe “originais”. Há 40 
anos, seria considerada uma estatística inacreditável. Hoje, no 
entanto, é considerada absolutamente normal. 

 
Kevin Leman 

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


