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A crise da masculinidade 
Por Carlos “Catito” e Dagmar Grzybowski 

 

A chegada do colonizador 

europeu ao nosso continente 

traz consigo um modelo 

relacional que marcará a 

cultura brasileira por séculos. A 

frota de navios trazendo 

homens que navegaram a 

esmo por semanas encontra no 

continente “gente formosa e 

bela” – e, acrescentamos, 

despida. Esses homens usam 

as nativas para a satisfação de 

seus desejos sexuais, sem, 

todavia, estabelecer compromisso com elas. Inicia-se o padrão objetal de 

relacionamento, em que a mulher é apenas objeto de dominação e uso do homem. 

 

Esse padrão repete-se ao longo de nossa história, seja no processo de 

interiorização da colônia, com os bandeirantes, seja no estabelecimento das 

fazendas. As mulheres escravas (índias e posteriormente negras) eram usadas 

pelos seus senhores, gerando filhos bastardos, porém não constituindo com esses 

homens nenhum tipo de vínculo. 

 

Tal modelo só será questionado quase cinco séculos depois, quando iniciam as 

chamadas revoluções feministas. Tais movimentos são reações ao modelo de 

dominação, porém, infelizmente, com os mesmos princípios, agora de forma 
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inversa. A mulher, empoderada, utiliza-se do mesmo padrão objetal para fazer 

valer sua vez e voz. Pode-se dizer que há uma inversão de papéis (ou 

emparelhamento destes), mas não uma mudança real nos padrões relacionais. 

 

Meio século depois das revoluções feministas, homens e mulheres vivem um 

modelo relacional disfuncional e acabam em embates de disputa de poder, 

algumas vezes chegando ao feminicídio ou à anulação da individualidade (do 

homem ou da mulher) para uma possível convivência. 

 

Infelizmente, leituras distorcidas da Bíblia reforçam condicionamentos culturais e 

apregoam padrões relacionais que geram enfermidades emocionais nos 

casamentos e nas famílias. 

 

Milênios atrás, um homem chamado Abraão estabeleceu um pacto de fidelidade 

com sua esposa (e meia-irmã) Sara (Gn 11.29). Numa cultura poligâmica na qual a 

esterilidade feminina podia justificar o divórcio, Abraão permaneceu com sua 

esposa até o final da vida – não sem antes passar por várias provas que 

balançaram suas convicções. Entregou a esposa ao faraó para livrar a própria pele 

(Gn 12.12-13); repetiu o erro com Abimeleque (Gn 20); na ansiedade de ter uma 

descendência, deu ouvidos à proposta de Sara (Gn 16.12). Mas, ao ultrapassar 

essas provas, o patriarca amadureceu seu amor e fidelidade a Deus e a sua 

escolhida. 

 

Abraão não se deixou influenciar pela cultura ao seu redor e manteve um pacto de 

amor e respeito com sua esposa. Ambos eram coparticipantes de decisões e 

cúmplices numa caminhada firmada exclusivamente no direcionamento de Deus – 

sem certezas ou locais estáveis. 

 

Para além da disputa de poder, que de modo recorrente cai em relações de padrão 

objetal, devemos seguir o padrão de Cristo, “que, embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-

se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens” (Fp 2.6-7). 

 

Imagem: Faraó devolve Sara para Abraão, 1640 | Isaac Isaacsz 

 

• Carlos “Catito” e Dagmar são casados, ambos psicólogos e terapeutas de casais 

e de família. São autores de Pais Santos, Filhos Nem Tanto. Acompanhe o blog. 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/380/a-crise-da-masculinidade 
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