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O forte sexo frágil (Carlos “Catito” e 

Dagmar Grzybowski) 

Carlos “Catito” e Dagmar Grzybowski 

 

Nosso país viveu 

um momento único 

nas últimas 

eleições 

presidenciais, pois 

entre os 

postulantes ao 

cargo havia várias 

mulheres. 

Inclusive, duas 

delas tinham 

grande 

possibilidade de 

disputar o segundo 

turno, o que 

acabou não 

ocorrendo. 

 

Esse fato revela como a sociedade do início do século 21 percebe o papel da 

mulher, bem distinto do papel que ela tinha no início do século 20. Tais mudanças 

são alentadoras, pois resgatam o valor e a dignidade da mulher, a qual por muitos 

séculos foi condicionada a uma participação secundária no tecido social. 

Entretanto, tais mudanças trazem em seu bojo também dificuldades, 
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especialmente para a dinâmica familiar. 

 

Até a segunda década do século 20, a sociedade tinha papéis familiares rígidos e 

bem definidos. Assentada sob a égide do pensamento cartesiano, ela 

supervalorizava a razão em detrimento de outros elementos mentais não lógicos – 

a ponto de fazer a equivalência entre “razão” e “verdade” (“você não tem razão” – 

afirmamos quando queremos dizer que um postulado é verdadeiro e outro, não), 

sendo estes elementos não lógicos identificados com o pensamento feminino 

(intuição, percepção etc.). Logo, como a razão tinha primazia sobre o não lógico, a 

sociedade também colocou a mulher em um plano secundário, pois sua forma de 

pensar era de menos valor. 

 

Os dois momentos da Revolução Feminista do século 20 – a equivalência de 

direitos trabalhistas, com a inserção efetiva no mercado de trabalho na década de 

20 em uma Europa devastada pós-guerra; e a equivalência de direitos 

comportamentais, gerada pela chamada primeira revolução química de 

sexualidade, a invenção da pílula anticoncepcional na década de 60 – revelaram 

uma mulher “pós-moderna” livre e determinada, e, infelizmente, muitas vezes, fria 

e calculista em suas condutas como o mais machista dos homens. Essa mulher 

adentra o século 21 em meados da sua segunda década com muita força e poder, 

porém com muitos conflitos. 

 

O crescimento profissional e o desenvolvimento de carreiras brilhantes exigem, 

muitas vezes, a postergação (em alguns casos, até mesmo a desistência) da 

maternidade, gerando a ansiedade de uma gestação tardia, com riscos maiores 

para a mãe e o feto. (Por outro lado, uma maternidade precoce conflita com a 

qualidade de tempo que se dedica ao filho ou, em casos extremos, a continuidade 

da carreira profissional.) O incentivo ao individualismo faz com que mulheres 

iniciem a busca por um relacionamento conjugal estável mais tardiamente, o que 

pode produzir um conflito interior, pois, à medida que a idade avança, aumenta a 

ansiedade pela possibilidade de não encontrarem um companheiro. Por fim, o 

mesmo discurso social pró-individualista incrementa a competitividade dentro da 

relação conjugal, especialmente na área financeira. 

 

Infelizmente, a igreja cristã não tem contribuído muito para ajudar na resolução dos 

conflitos da “mulher emergente” de nossos dias. Ao contrário, muitos aumentam 

culpas com discursos machistas oriundos de interpretações particulares e quase 

sempre limitadas da Bíblia. 

 

É preciso resgatar, acima de tudo, o valor da mulher como portadora da imagem 

de Deus (Gn 1.26) e o papel dela no contexto da criação: ajudar o homem a sair 

de uma condição da qual era impossível ele sair sozinho – sua solidão existencial. 
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Sobre isso, falaremos na próxima edição. 

 

• 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 Casamento e Família 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/352/o-forte-sexo-fragil 

http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/pais-santos-filhos-nem-tanto
http://ultimato.com.br/sites/casamentoefamilia/
https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/352/o-forte-sexo-fragil

