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Aos homens, para que questionem-se, 

transformem-se, reinventem-se e, com isso, 

ajudem a (re)construir um mundo mais 

sensibilizado e igualitário. 
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RESUMO 

 

Este trabalho propõe pensar, através da análise dos discursos da revista Pais 

& Filhos, num recorte entre as décadas de 1960 e 1990, de que forma, diante de 

determinadas transformações ocorridas na família nos meados do século XX, também 

se transformaram as experiências da paternidade e da masculinidade. Dessa forma, 

perguntamo-nos: o novo pai é um novo homem, com uma identidade construída 

através de um novo tipo de masculinidade? As novas expectativas e demandas 

quanto ao papel do pai no interior da família teriam ajudado a formular um novo tipo 

de ser homem? Para empreender tal análise, recorremos aos campos dos Estudos de 

Gênero e dos Estudos Culturais. O primeiro proporcionou entender a masculinidade 

como uma performance de gênero, construída social, cultural e historicamente, que 

visa constituir uma identidade masculina aos homens. Já os Estudos Culturais foram 

fundamentais para entender como as identidades são construídas na 

contemporaneidade e qual o papel das mídias na (re)formulação destas. 

Palavras-chave: Estudos de Gênero; Estudos Culturais; Masculinidade; Paternidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This monography proposes to think, through the analysis of the discourses of 

the magazine Pays & Filhos, between the decades of 1960 and 1990, how, in the face 

of certain transformations that occurred in the family in the middle of twentieth century, 

the experiences of fatherhood and masculinity have been transformed as well.  In that 

way, we asked ourselves: the new father is a new man, with a new identity built through 

a new kind of masculinity? Did the new expectations and demands of the fatherhood 

within the family have helped to formulate a new kind of being a man? To undertake 

this analysis, we recurred to the Gender Studies and the Cultural Studies. The first, 

helped us to understand the masculinity as a gender performance built socially, 

culturally and historically, which constitutes a masculine identity to men. Cultural 

Studies were fundamental to understand how the identities are built in the 

contemporary world and what the role of the media in their formulation.   

Keywords: Gender Studies; Cultural Studies; Fatherhood; Masculinity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Qual é a essência do macho humano?”. Com esta pergunta, Elisabeth Badinter 

começa o prólogo de seu livro, XY: sobre a identidade masculina.1 O que é o homem, 

afinal? É o ser da espécie humana biologicamente determinado pelo conjunto 

cromossômico XY? É o indivíduo humano que em seu corpo possui os órgãos sexuais 

masculinos? Ou então é o indivíduo que se porta de tal maneira determinada 

masculina? Se, de imediato, a resposta à pergunta parece óbvia, é porque 

historicamente, o “ser homem” nunca foi questionado quanto à sua natureza ou à sua 

essência sexual. O homem – e sua caracterização masculina –, diferente da mulher, 

sempre foi uma certeza. O que acontece então quando evidenciamos a historicidade 

da identidade masculina?  

Uma forma de empreender tal feito é analisar a paternidade. Esta, enquanto 

experiência cotidiana vivida pelos homens e que os envolve social, cultural, subjetiva 

e fisicamente, esteve sempre carregada, assim como a maternidade, de estereótipos 

de gênero. Por muito tempo foi desestimulado que o pai trocasse afetos com os filhos, 

participasse cotidianamente de sua criação e desenvolvimento, compartilhasse as 

tarefas domésticas, porque isso, do ponto de vista cultural, “não era coisa de homem”. 

Analisar a paternidade sobre a óptica das masculinidades, evidenciando a não 

naturalidade de ambas, é uma oportunidade para compreender como homens e 

mulheres lidam com os cuidados de seus filhos no dia a dia, o porquê de serem pais 

e mães de uma maneira e não de outra, como estas experiências vêm se 

transformando, bem como, compreender também a forma como a masculinidade e 

paternidade podem determinar-se mutualmente.  

Esta monografia pretende ser uma contribuição com os estudos históricos de 

gênero, pois, com as reflexões propostas, pretende-se salientar a historicidade da 

masculinidade e da paternidade, que foram construídas através de continuidades, 

desconstruções, conflitos e acordos e assim desconstruir essencialismos e 

determinismos.  

                                                           
1BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Trad. Maria Ignez Duque Estrada. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
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Para isso, usaremos como fonte histórica a revista Pais & Filhos, uma 

publicação mensal, de caráter informativo e dinâmico, lançada em setembro de 1968, 

inicialmente publicada pela Editora Bloch2. A relevância da revista para nossa 

pesquisa se configura em razão de ter sido umas das mais tradicionais revistas 

brasileiras sobre assuntos familiares e pela longevidade notável no mercado editorial3, 

hoje com quase 50 anos de publicação. Além disso, a circulação da revista é ampla 

no Brasil e ela é considerada o periódico mais antigo, no mercado, direcionada aos 

pais e mães.4 

Segundo as pesquisadoras Maria Simone Schwengber e Catharina da Cunha 

Silveira, o público leitor da Pais & Filhos é composto, majoritariamente, por adultos, 

sendo que a faixa etária dos leitores da revista é de 20 a 49 anos, 38% de 19 a 29 

anos, 51% de 30 a 49 anos, e 10% acima dos 50 anos5. Muito embora haja leitores 

de todas as classes sociais, há uma prevalência das classes média e alta, sendo que 

a revista inclusive tem uma inclinação para este público, tendo em vista as 

propagandas de produtos caros e viagens para o exterior como opção para férias com 

as crianças6. Importante ser apontado que em nossa análise sobre os discursos da 

revista a respeito da família, paternidade e masculinidade, trata-se de um publico leitor 

de classe média branca, mesmo que nem sempre isto seja explícito. Quanto ao 

gênero, predominam as mulheres, sendo 82% e enquanto apenas 18% dos leitores 

são homens7. Outra característica fundamental da Pais & Filhos é a sua reivindicação 

como uma revista baseada nos mais modernos conhecimentos científicos, logo 

confiável nas informações que veicula, legitimando-se sempre nas palavras de 

especialistas, principalmente das áreas psi – psicologia, psicanálise, psiquiatria. 

Do ponto de vista metodológico, mapeamos os discursos sobre a paternidade 

nos artigos da revista, desde o ano de sua criação, 1968, até o fim da década de 1990. 

O critério para a escolha dos artigos, além do recorte temporal, foi também aqueles 

                                                           
2SCHWENGBER, Maria Simone Vione. Donas de Si? : educação dos corpos grávidos no 
contexto da Pais & Filhos. Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2006, Porto Alegre/RS, p. 37-
38. 
3Idem, p. 6. 
4Idem, p. 15. 
5SCHWENGBER, Maria Simone Vione & SILVEIRA, Catharina da Cunha. O pai presente: um modelo 
masculino em crescente evidência na mídia. Lecturas Educación Física y Deportes. Buenos Aires, 
año 15, p.5, 2011. 
6BITTENCOURT, Isabella Goulart et. al. Envolvimento paterno na mídia: publicações em revistas para 
pais e mães. Estudos e Pesquisas em Psicologia. Rio de Janeiro, v. 15, n. 2,p. 698, 2015. 
7SCHWENGBER, Maria Simone Vione. Donas de Si? Op. cit., p. 39. 
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artigos que relacionassem a paternidade com as mudanças ocorridas na família, ou 

seja, os artigos que tratassem de um novo modo de ser pai e homem, modelo 

associado à modernização da família e das masculinidades.  

Para analisarmos os enunciados discursivos da revista, recorremos às 

discussões de dois grandes campos de estudos: primeiro, os Estudos de Gênero, que 

nos proporcionou entender a masculinidade como uma performance de gênero, 

construída social, cultural e historicamente, sendo permeada por outras categorias 

sociais e identitárias como raça, classe, etnia, etc, donde reconhece-se que não há 

uma masculinidade universal, mas sim várias masculinidades que mantêm relações 

de poder entre si. A masculinidade é entendida nesta monografia, portanto, como uma 

performance de gênero que visa constituir uma identidade masculina aos homens, 

esta por sua vez determinando as experiências sociais, culturais e subjetivas dos 

homens, como a paternidade, ao mesmo tempo que é por elas determinada. E o 

segundo campo, os Estudos Culturais entram aqui como fundamentais para entender 

como as identidades são construídas na contemporaneidade e qual o papel das 

mídias na (re)formulação destas. 

 

1.1.  A MÍDIA COMO FONTE HISTÓRICA 

 

Conforme elucida Stuart Hall, a mídia revolucionou (e revoluciona, a cada 

segundo) a vida cotidiana das pessoas – embora não do mesmo modo e com a 

mesma intensidade em todos os lugares do mundo –, uma vez que ela exerce hoje 

um papel central na sustentação do movimento mundial de circulação de informação, 

conhecimento, capital, investimento, produção de bens e marketing de produtos, 

imagens e ideias, ou seja, de cultura8, e ela faz isso em um tempo extremamente 

veloz, encurtando as distâncias espaciais e possibilitando novas consciências 

temporais. Somos, desse modo, afetados diretamente pelas das imagens e discursos 

que são veiculados pela mídia, não apenas em nossos modos de vida, mas 

fundalmentalmente, em nossas próprias identidades, sendo estas várias e cambiantes 

por toda nossa vida. 

                                                           
8HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. 
Educação e Realidade. 22 (2), jul./dez. 1997, p. 17. 
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O que isso sugere é que a identidade emerge, não tanto de um centro interior, 

de um ‘eu verdadeiro e único’, mas do diálogo entre os conceitos e definições 

que são representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso 

desejo (consciente ou inconsciente) de responder aos apelos feitos por estes 

significados, de sermos interpelados por eles, de assumirmos as posições de 

sujeito construídas para nós por alguns dos discursos (...). O que 

denominamos ‘nossas identidades’ poderia provavelmente melhor ser 

conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes 

identificações ou posições que adotamos e procuramos ‘viver’, como se 

viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto 

especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências única e 

peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas identidades são, em 

resumo, formadas culturalmente.9 

 

Maria Simone Schwengber também evidencia, citando Shirley Steinberg10, que 

as mídias (revistas, jornais, programas de TV, filmes, músicas, publicidade, entre 

outras) fazem parte de uma sofisticada maquinaria pedagógica, apresentando, 

reiterando e reproduzindo sentidos e significados que circulam na cultura, produzindo 

sujeitos e identidades sociais intrincadas em redes de poder. A linguagem, desse 

modo, é considerada, pela autora, constituinte da realidade.11 

Em diálogo com a pesquisadora Rosa Fischer, Schwengber ainda afirma que 

nenhuma outra sociedade como a contemporânea produziu tanto volume de 

informações que produzem efeitos na intimidade, “ensinando como ser determinados 

tipos de homens e/ou mulheres, pais, mães, gestantes, produzindo assim, novas 

conformações de gênero, paternidades e maternidades”.12  

Quanto à paternidade, em específico, Bittencourt et. al. declaram que a mídia, 

enquanto divulgadora de conhecimentos científicos, atua na produção, veiculação e 

acessibilidade ao envolvimento paterno, uma vez que as informações divulgadas 

constituem a subjetividade e o pensamento individual e coletivo. Além disso, os 

autores ainda afirmam que, ao mesmo tempo em que a mídia apresenta as mudanças 

                                                           
9Idem, p. 26. 
10STEINBERG, Shirley. Kindercultura: A construção da infância pelas grandes corporações. In: 
SILVA, L. H. e outros (Orgs.). Identidade social e a construção do conhecimento. Porto Alegre: 
PMPA, 1997. 
11SCHWENGBER, Maria Simone Vione. Donas de Si? Op. cit p.34. 
12Idem, p. 35. 
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sociais, elas também buscam influenciar as ações de seu público alvo, incentivando 

ou coibindo determinadas práticas, modelos e concepções sociais.13  

Essa dimensão discursiva e cultural das identidades, das subjetividades, dos 

corpos e das práticas sociais ajuda a pensar, neste trabalho, a paternidade como uma 

construção discursiva que se constituiu através de práticas sociais e discursivas de 

repetição e de reiteração, sendo a mídia um dos veículos mais difusos de repetição e 

reiteração dos discursos, uma fonte de referência identitária14, e, por este motivo 

mesmo, constituindo-se uma rica fonte para a pesquisa histórica que, como esta, 

centra-se na construção e veiculação discursiva das identidades.  

Por fim, recorremos às perspectivas foucaultianas sobre o discurso. Segundo 

Rosa Fischer, analisar o discurso seria dar conta das relações históricas, sociais e 

das práticas concretas que estão imbricadas nele15, interrogando como a linguagem 

é produzida e a partir de que regras e determinantes funciona aquele enunciado, sem 

querer buscar, todavia, uma verdade que estaria oculta ou reprimida dentro do 

discurso, pois este é, na verdade, atravessado por lutas e conflitos, sempre produzido 

em razão das relações de poder, e teria, em si, o duplo condicionamento entre as 

práticas discursivas e as não-discursivas, não tendo atrás dele uma verdade, senão 

apenas camadas de interpretações e descontinuidades. Dessa forma, o discurso não 

pode ser entendido apenas como mera expressão ou referência às coisas, mas sim, 

como seu próprio constituinte.16  

O discurso sempre deve ser analisado como um acontecimento, uma irrupção 

de um tempo e um espaço determinado: “As ‘coisas ditas’, portanto, são radicalmente 

amarradas às dinâmicas de poder e saber de seu tempo”17. O exercício que o 

pesquisador deveria fazer, então, ao analisar um discurso, seria um exercício de 

genealogia, de arqueologia, um levantamento da memória de determinado discurso, 

atentando para sua emergência, procedência, descontinuidade e transformação.  

Além disso, Fischer ainda atesta que cada formação discursiva vê-se, por sua 

vez, imbricada simultaneamente em diversos campos de relações de poder, sendo 

                                                           
13BITTENCOURT, Isabella Goulart et. al. Op. cit., p. 703. 
14HENNIGEN, Inês. Paternidade e mídia: identidade/subjetividade na cultura contemporânea. IN: 
GUARESCHI, Neuza M. de F. & BRUSCHI, Michel E. (ORGS.) Psicologia Social nos Estudos 
Culturais. Perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003, p. 
192. 
15FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em educação. Cadernos de 
Pesquisa, n. 114, p. 198, novembro/2001. 
16Idem, p. 200-205. 
17Idem, p. 204. 
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que para o pesquisador, considerar essa característica interdiscursiva é deixar aflorar 

as contradições, diferenças, apagamentos e esquecimentos que existem dentro do 

próprio discurso.18 É preciso considerar também que a relação entre práticas 

discursivas e não-discursivas não são lineares, mas sim, complexas e mútuas, sendo 

que as técnicas, práticas e as relações sociais, nas quais se investem os discursos, 

constituem-se no discurso, ao mesmo tempo que modificam e constituem o próprio 

discurso: “Em outras palavras, as práticas não discursivas são também parte do 

discurso, à medida que identificam tipos e níveis de discurso, definindo regras que ele 

de algum modo atualiza.”19  

A autora chega, então, num ponto crucial para esta pesquisa quando discorre 

sobre a positividade dos discursos na história dos corpos:  

O que fomos e o que somos, o que foram e o que disseram nossos ancestrais, 

tudo isso marca nossos corpos, penetra-os e os produz, para o bem ou para 

o mal. Herdeiro de Nietzsche, Foucault ensina um modo de fazer história, 

fundamentalmente ocupado com uma genealogia que se volta para a 

observação dos corpos, para a apreensão das descontinuidades como coisas 

vividas e inscritas nesse lugar único e irredutível dos indivíduos. Se os 

acontecimentos são apenas marcados pela linguagem e dissolvidos pelas 

idéias, há um lugar em que definitivamente se inscrevem: a superfície dos 

corpos.20 

 

Os sujeitos, nesta perspectiva foucaultiana, são efeitos do discurso. Assim, ao 

se deter sobre as práticas discursivas e não discursivas, pode-se compreender os 

poderes e saberes que nos produzem, que moldam nossas vidas, que desenham 

nossos corpos. É importante também ter em mente que o poder, para Foucault, não é 

só de ordem repressiva e negativa, o poder não diz somente “não”, mas o poder é 

também de ordem sugestiva, positiva e incitadora.  

É desse modo que procuraremos analisar a paternidade no discurso da revista 

Pais & Filhos: inserida numa rede de relações de poder que constituem discursos 

sobre o ser pai e o ser homem, promovendo, por sua vez, a produção da prática social, 

do corpo e da identidade dos homens-pais.  

Esta monografia está estruturada em três capítulos. No primeiro deles, As 

transformações na família brasileira, compreendemos as mudanças na família 

                                                           
18Idem, p. 211-212. 
19Idem, p. 216-217. 
20Idem, p. 218. 
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contemporânea, sua forma e estrutura correlacionadas às alterações sociais do 

trabalho, da ciência, tecnologia e das relações afetivas nas últimas décadas do século 

XX. No segundo capítulo, Masculinidade e Paternidade na contemporaneidade, 

abordamos como têm sido discutido e teorizado os estudos sobre a masculinidade 

articulado ao tema desta monografia. Em seguida, traçamos um histórico sobre o que 

conhecemos como sendo a “masculinidade hegemônica”21 no Ocidente e, 

particularmente, no Brasil. E por fim, como a masculinidade, a partir das novas 

demandas e expectativas familiares discutidas no Capítulo I, vem se transformando. 

E por fim, no terceiro, Os discursos sobre paternidade e masculinidade na revista Pais 

& Filhos, realizamos a análise histórica dos enunciados da revista Pais & Filhos  sobre 

paternidade, examinando, em seus artigos publicados entre as décadas de 1960 e 

1990, as relaçãos que podem-se estabelecer entre masculinidade e paternidade, 

direcionando nossa análise com a pergunta: se consideramos a paternidade enquanto 

um espaço de masculinidade, pode-se perceber, através de um nova experiência 

prática e afetiva de ser pai, o surgimento também de uma nova experiência de 

masculinidade?  

  

                                                           
21O conceito será explicado mais a frente no capítulo 2.  
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2 CAPÍTULO I – AS TRANSFORMAÇÕES NA FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

Iniciamos nossa discussão recorrendo a Elisabeth Roudinesco22, em sua 

análise sobre as mudanças familiares em três grandes períodos históricos. Primeiro, 

a família patriarcal que garantia a transmissão da propriedade. Neste tipo de família, 

os casamentos eram arranjados e a sexualidade e os afetos dos noivos não eram 

levados em conta. O mundo familiar se mantinha numa ordem quase imutável 

totalmente submetido a uma autoridade patriarcal. No Brasil, podemos traçar um 

paralelo entre este tipo familiar descrito por Roudinesco com a família colonial 

brasileira, bem descrita por Mary Del Priore23 e Jurandir F. Costa24. Nas palavras de 

Jurandir, “no Brasil, a família passou a ser sinônimo de organização familiar 

latifundiária”25: o pai era o chefe do clã (este sendo entendido não só como a família 

nuclear constituída de mulher e filhos, mas todos aqueles que eram subordinados ao 

senhor, ou seja, escravos, trabalhadores, familiares), concentrando em sua figura as 

funções de segurança, de proprietário e de parentesco. Seu objetivo era a própria 

defesa da propriedade e da família e seu desejo e sua justiça eram os únicos que 

importavam.26 O pai era um mecanismo de articulação entre família, Igreja e Estado, 

ele representava uma genealogia, um nome e um sangue.27  

Seguindo a cronologia de Roudinesco, a família moderna de fins do século 

XVIII até meados do XX, nasceu com os processos de urbanização e o fortalecimento 

da burguesia nos países europeus. Neste tipo moderno, a família deveria ser 

organizada pelos afetos, sancionando a reciprocidade dos desejos e sentimentos por 

intermédio da instituição do casamento. Esta ordem familiar burguesa continuava a 

depender da autoridade do marido, contando com a subordinação e dependência das 

mulheres e dos filhos.28 É no interior desta formação familiar moderna que a criança 

se destaca e assume um protagonismo diferenciado em relação aos adultos. Nascia, 

                                                           
22ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2003, p. 12. 
23PRIORE, Mary del. Pais de ontem: transformações da paternidade no século XIX. História dos 
homens no Brasil. Org. Mary del Priore & Marcia Amantino. São Paulo: Ed. Unesp, 2013.  
24COSTA, Jurandir F. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1987. 
25Idem, p. 37. 
26Idem, p. 47. 
27PRIORE, Mary Del. Op cit., pp. 158-159. 
28ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 21. 



16 
 

assim, a família nuclear, sancionada, disciplinada e incentivada especialmente nos 

discursos médicos e oficiais produzidos pelo Estado.  

Na família moderna, o pai e a mãe passam a ter novas demandas. Enquanto o 

pai deixava de ser simplesmente um genitor, para quem o filho seria a garantia da 

transmissão do sangue e do patrimônio, a paternidade foi ressignificava a partir do 

lugar social e político. O homem encontrava a sua finalidade enquanto cidadão: amar, 

criar e prover a família seria sua responsabilidade para com o Estado-nação. No 

século XIX, com o desenvolvimento das políticas higienistas o pai passou a ser um 

exemplo de bom cidadão aos filhos, que lhes proveria a educação e o preparo, 

especialmente aos meninos, para exercer seu futuro papel no mundo público.29 

Como observou Jurandir Freire Costa, o homem-pai deveria ser idealmente 

como um funcionário do Estado: “Devia prover a subsistência material da família, 

otimizar a reprodução física da ‘raça’ e maximizar o patriotismo da sociedade”.30 A 

honra do homem-pai residia na posse da mulher e na sua respeitabilidade sexual. 

Dessa maneira, vê-se que a virilidade masculina construiu-se pela superioridade do 

homem e na afirmação de sua heterossexualidade. O homem tornava-se o guardião 

da moral, fiscalizando os comportamentos de sua esposa, de seus filhos e, por 

extensão, de outros homens.31 

A mãe, por sua vez, devia ser a rainha do lar, a enfermeira, a primeira 

professora, guardiã e provedora de todas as necessidades da criança.32 Com o 

advento dos discursos psi33 nas recomendações  dos médicos, do começo do século 

XX, a mãe não só seria responsável pelos cuidados e bom desenvolvimento das 

crianças, mas também pela saúde mental de seus filhos.34 Essa ênfase na relação 

mãe-filho fez com que se limitasse à mulher os múltiplos cuidados com a criança, além 

dos cuidados com a casa e os outros integrantes da família. Seria mais do que de sua 

responsabilidade, seria de sua natureza os assuntos do lar e dos cuidados, enquanto 

                                                           
29BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Tradução de Waltensin 
Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985., p. 320. 
30 Idem, p. 240.  
31COSTA, Jurandir F. Op. cit., p.252-253. 
32 MERHEB, Daniela S. Ciência, saúde e norma: a mãe científica e sua majestade a criança. 
Monografia em História. Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba, 1997., p. 26.  
33Termo usado para se referir às ciências psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas.  
34 KOSLINSKI, Anna Paula Zanine. O discuro psi na revista Pais & Filhos durante as décadas de 

1950 e 1970. Monografia em História. Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba, 2014. p. 28.  
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ao homem caberiam os assuntos do mundo exterior e o cuidado da família como 

provedor. A maternidade revestiu-se, desse modo, de uma função política, sendo 

dever das mulheres cumprirem seu papel como mãe em conformidade com as 

recomendações científicas de médicos e especialistas puericultores.35  

Por fim, a terceira fase da família ocidental aparece, conforme Roudinesco, a 

partir da década de 1960. Trata-se da família contemporânea ou pós-moderna, na 

qual prevalece o ideal de um relacionamento puro36. Na definição do sociólogo 

Anthony Giddens, o relacionamento puro seria o tipo de relação social na qual as 

pessoas entram somente pelo desejo de viver uma relação sexo-afetiva e a 

manutenção desta relação só depende da vontade, do desejo e da satisfação das 

pessoas envolvidas, sendo completamente possível a ruptura se um dos envolvidos 

não mais estiverem satisfeitos. Neste tipo de relação, o casamento tende a se tornar 

cada vez mais um tipo também de relacionamento puro, sem nenhum vínculo imediato 

ao patrimônio, às lógicas de parentesco ou aos interesses da Nação. Para Giddens, 

o relacionamento puro faz parte de uma reestruturação da intimidade, sendo paralelo 

ao desenvolvimento da sexualidade plástica, a que é desvinculada do casamento e 

da procriação, muito mais delineada pelo desejo e pelo prazer, mas também pela 

busca de novas experiências subjetivas e identitárias.  

É nesta terceira fase da família, a fase de sua “desordem”, segundo o discurso 

conservador, que se situa a problemática desta pesquisa.  

Recorrendo ainda a Elisabeth Roudinesco, pode-se supor que foi o 

reconhecimento do sexo da mulher um dos precursores dessa “desordem” familiar:  

Assim, foi primeiramente do declínio do poder divino do pai, e de sua 

transferência para uma ordem simbólica cada vez mais abstrata, depois a 

maternalização da família, que surgiu, em toda sua força, a sexualidade das 

mulheres. Um desejo feminino, fundado ao mesmo tempo sobre o sexo e 

sobre o gênero pode então brotar, depois de ser tão temido, à medida que os 

homens perdiam o controle sobre o corpo das mulheres. Com a conquista 

definitiva de todos os processos da procriação pelas mulheres, um temível 

poder lhes foi reservado no final do século XX. Elas adquiriram então a 

possibilidade de se tornar mulheres prescindindo da vontade dos homens. 

                                                           
35 Idem, p. 9. 
36GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 
sociedades modernas. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Ed. Unesp, 1993, p. 69. 
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Daí uma nova desordem familiar consecutiva ao surgimento de uma nova 

fantasia de abolição das diferenças e das gerações.37  

 

Manuel Castells concorda com Roudinesco quando diz que foi pela 

transformação do trabalho feminino e da conscientização política da mulher, 

processos estes inseparáveis, que a família nuclear patriarcal passou a ser contestada 

no final do século XX.38 Ele, porém, se pergunta: por que estas contestações e 

mudanças surgiram com tanta veemência justamente a partir do fim do século XX? 

Para Castells, a explicação reside na combinação de quatro elementos: primeiro, a 

transformação da economia e do mercado de trabalho juntamente com a abertura de 

oportunidades para as mulheres, com o que o autor associa às características da 

economia global informacional e de empresas integradas em rede. Em segundo lugar, 

as transformações tecnológicas ocorridas nas áreas das ciências biológicas, 

farmacologia e da medicina, que asseguraram um controle cada vez maior sobre a 

reprodução humana (tema que também é tratado por Roudinesco). Terceiro, o 

movimento feminista, renascido e transformado através das experiências dos 

movimentos sociais da década de 1960. E, por fim, o quarto elemento a desafiar o 

patriarcalismo é a rápida difusão e interconexão de ideias em uma cultura 

globalizada.39 

Analisando particularmente a sociedade brasileira, Ana Maria Goldani40 explica 

que no início dos anos 1990, o grande desafio foi combater a inflação e redefinir o 

papel do Estado na economia, de forma a minimizar a crescente pobreza da 

população. Foi justamente, segundo a autora, a incapacidade do sistema para 

satisfazer as demandas da população, a falência do Estado de Bem-Estar Social e a 

aposta enfática no neoliberalismo, favorecendo as iniciativas individuais e privadas, 

que serviu para o desenvolvimento de uma tendência à transferência das 

responsabilidades do Estado para a família. Dessa forma, a população brasileira 

adotou como uma das estratégias para enfrentar a crise o adiamento ou interrupção 

dos projetos de formação de famílias, bem como o refreamento da expansão das já 

existentes, daí as quedas nos índices de probabilidade de casamento, bem como nas 

                                                           
37ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 56.  
38CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
V. 2, Trad. Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 170. 
39Idem, pp. 171-172. 
40GOLDANI, Ana Maria. Retratos de família em tempos de crise. Estudos feministas. Ano 2, 2º 
semestre de 1994., pp. 303-335. 
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taxas de fecundidade, e também a maior inserção dos integrantes da família no 

mercado de trabalho. Com estas mudanças, afirma a autora, foi-se diversificando os 

modos de vida, de morar e as relações de hierarquia e poder. 41  

Goldani assinala que os impactos democráticos mais visíveis sobre os arranjos 

domiciliares, nos anos 1980, foram: 1) queda no tamanho médio das famílias; 2) 

diminuição do crescimento médio anual do número de famílias; 3) perda da 

importância relativa do arranjo familiar casal com filhos; 4) maior peso das famílias 

monoparentais; 5) aumento de famílias chefiadas por mulheres.42 

Por fim, a autora define um critério metodológico que é extremamente 

importante destacar e que será útil também para este trabalho: 

Ao contextualizar as mudanças pelas quais passam as famílias brasileiras 

deve-se ter presente as desigualdades regionais e raciais e os macro-

processos, grosso modo caracterizados por ciclos econômicos combinando 

crescimento e recessão, movimentos de redemocratização das instituições 

políticas, lutas por direitos civis básicos, conquistas da cidadania e processos 

de modernidade excludentes. 

(...) Assim, o ponto de partida é que a família como algo multifacetado e com 

múltiplos arranjos impõe como tarefa descobrir como suas estruturas 

incorporam as hierarquias de classe, raça, gênero e idade, fontes geradoras 

de desigualdades e que responderiam pela forma e significado das 

mesmas.43  

 

Pontuaremos, a partir de agora, cada um dos fatores que consideramos 

relevantes para analisar as transformações na família contemporânea, tomando como 

referência a bibliografia comentada. Esclarecemos que estes fatores são 

apresentados aqui separadamente de forma arbitrária por exigências de exposição 

textual, pois compreendemos que todos devem ser considerados como convergentes, 

dependentes e interconectados.  

 

2.1.  AS RELAÇÕES AFETIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: O 

RELACIONAMENTO PURO 

 

                                                           
41Idem, pp. 304-305. 
42Ibidem. 
43Idem, p. 306. 
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Segundo Petrini44, as mudanças econômicas, políticas e culturais aceleram-e, 

no Brasil, depois do período da Segunda Guerra Mundial e dizem respeito à 

organização do trabalho, aos processos educativos e de comunicação e também a 

socialização das novas gerações, dos novos valores e critérios orientadores da 

conduta quotidiana que repercutem de forma significativa na vida familiar, nas 

concepções e relações de gênero, os ideais de masculinidade/feminilidade, bem como 

o de paternidade e maternidade.  

Petrini explica estas mudanças como fruto da crise da razão moderna: como a 

razão de matriz iluminista tinha falhado em seu projeto de progresso, liberdade e 

justiça, houve um deslocamento das exigências mais elementares dos seres humanos 

– a liberdade, justiça, verdade, felicidade – para as exigências do mercado – o lucro e 

o poder. 

Neste processo, muda-se a perspectiva do tempo investido pela sociedade: 

enquanto na era da razão moderna, o tempo investido era o futuro, este lugar melhor, 

perfeito, tão prometido e aguardado que seria alcançado pelas realizações da razão 

técnica e científica, o tempo investido pela sociedade com a crise da razão é o 

presente. Perde-se a esperança de que algo melhor virá no futuro, as promessas 

perdem credibilidade, o tempo da felicidade e do prazer seria o presente. É a 

sociedade do imediatismo, e a via para o prazer se delineia pelo consumo. 45 

Avançando na análise, o autor ainda observa que: “a glorificação do presente 

e das satisfações que o mercado pode oferecer, ainda que efêmeras e frívolas, vai 

reformando a cultura da solidariedade e faz emergir um acentuado individualismo. (...) 

A afirmação de um estilo de vida independente e autônomo, caracterizado por 

escolhas livres, deu origem a um indivíduo instável, de convicções voláteis e 

compromissos fluídos”.46 

A partir destas considerações, as análises de Bauman47 e Giddens48 mostram-

se fundamentais. Com Bauman, pensamos como os relacionamentos humanos foram 

se tornando frágeis, inseguros e efêmeros a partir da crise da tradição da cultura 

                                                           
44PETRINI, João Carlos. Mudanças sociais e familiares na atualidade: reflexões à luz da história 
social e da sociologia. Memorandum 8. Belo Horizonte: UFMG; Ribeirão Preto: USP, abr./2005, pp. 
20-37. 
45Idem, p. 20-24. 
46Idem, p. 24. 
47BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
48GIDDENS, Anthony. Op. cit. 
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ocidental, como o amor romântico, o casamento duradouro, os laços fortes e 

determinantes de parentesco, a moralidade na qual foram erigidas as regras pelas 

quais as sociedades ocidentais até então funcionavam. O livro de Bauman é antes um 

aviso, não para que a humanidade retomasse as tradições, mas para que ela 

continuasse sempre buscando recuperar e manter os laços humanos e a ética – este 

freio que existe no ser humano de pressentir o que é o fazer mal ao próximo –, ao 

mesmo tempo em que o mundo torna-se mais conectado em redes, mais globalizado, 

mais rápido e mais fluído. Isso para que a humanidade não perca a sensibilidade de 

uns para com os outros, para que não se torne completamente indiferente e vazia de 

sentimentos e sensibilidade.  

Giddens analisa a transformação da intimidade na era moderna. Num mundo 

globalizado, consumista e imediatista, há um afastamento do “amor romântico”, o 

amor idealizado, desejado, durável através da instituição do casamento, e uma 

concentração maior no relacionamento puro, apesar de não haver simplesmente uma 

substituição do amor romântico, este ainda sobrevive e permeia os desejos daqueles 

que vivem em um relacionamento puro.  

Estes relacionamentos puros só se conservam na medida em que há o 

investimento e o interesse emocional dos envolvidos, terminando assim que estes 

cessam. Na contemporaneidade, nada é mais exemplar do que o divórcio. Fruto de 

reivindicações mais antigas,  o divórcio vem dar a liberdade de poder se desprender 

de um casamento infeliz no qual já não há mais interesses, razões e laços emocionais. 

É com o divórcio que o relacionamento puro adentra na instituição do casamento. 

Trataramos especificamente de como o divórcio é um dos elementos de 

transformação da família contemporânea mais à frente.  

No entanto, não é só no amor sexual, conjugal, apaixonado que ocorre o 

relacionamento puro. Giddens também observa este fenômeno dentro da intimidade 

da família, entre pais e filhos: “As relações de parentesco costumavam ser, com 

frequência, uma base de confiança tacitamente aceita; hoje em dia, a confiança tem 

de ser negociada e barganhada e o compromisso é uma questão tão problemática 

quanto nos relacionamentos sexuais”.49 Dessa forma, atualmente, o que se vê não é 

mais, apenas, aqueles discursos médicos e psi incitando os pais e as mães a 

atenderem as necessidades de seus filhos, porque eles são os grandes responsáveis 

                                                           
49Idem, p. 109. 
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pela sua saúde física e mental. Há uma ênfase na qualidade do relacionamento pais-

filhos, sobre a intimidade construída entre os integrantes da família, de ambos os lados 

é estimulada a sensibilidade e a compreensão. O que se busca, dentro da família, não 

é mais o respeito à autoridade, ou então o total domínio e controle da personalidade, 

da vontade e das atitudes dos filhos pelos pais, mas a busca pelo respeito à autonomia 

individual de cada um dos membros, há a busca pelo amor confluente. 

 

2.2. O DIVÓRCIO 

 

Conforme Castells50, a dissolução dos lares por meio do divórcio foi um dos 

primeiros indicadores da insatisfação dos membros das famílias com um modelo 

familiar baseado na autoridade e dominação patriarcal, bem como com o 

comprometimento duradouro exigido dos indivíduos.  

Porém, como lembra Roderick Phillips51, na história, sempre houve rupturas de 

casamentos, nem todas elas culminando em um divórcio: podem ter sido rompidos 

por abandonos, separações informais, e num âmbito mais violento, por homicídios ou 

suicídios. O que diferencia a ruptura do casamento pelo divórcio é o seu caráter legal, 

processual, sancionado por uma lei.52 Portanto, o divórcio só pode acontecer 

enquanto haja respaldos jurídicos, sociais e econômicos numa sociedade. É dessa 

forma que, segundo o autor, o divórcio, como o conhecemos hoje, vai melhor se 

estabelecendo no Ocidente conforme também se assentavam ideais de igualdade, de 

liberdade, de individualidade.  

O divórcio apresenta-se como um direito dos cônjuges – ressalvando aqui os 

diferentes períodos e diferentes legislações nacionais, em que o divórcio poderia ser 

ou não um direito de iguais condições para esposos e esposas. Diferente do abandono 

ou da separação informal, o divórcio permite total ruptura dos ex-cônjuges, seja ela 

econômica, emocional, social, bem como permite uma distribuição de bens, pensão 

alimentícia, disposições para custódia dos filhos e também que ambos possam 

estabelecer novos casamentos, novos laços familiares e novas experiências 

                                                           
50CASTELLS, Manuel. Op. cit., p. 173. 
51PHILLIPS, Roderick. Desfazer o nó. Breve história do divórcio. Lisboa: Terramar, 1991. 
52Idem, p. 139. 
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afetivas.53 É nesse sentido que o divórcio é um dos elementos que ajudam a 

transformar a família no século XX.  

No Brasil, o divórcio foi regulamentado pela Lei nº 6.515/77, pondo fim ao 

princípio da indissolubilidade do casamento.54 Antes disso, havia apenas a separação 

judicial, que punha termo aos deveres de coabitação, fidelidade e regime matrimonial 

de bens, porém não dissolvia o casamento em si, impossibilitando aos ex-cônjuges 

um novo casamento perante a lei. Novas reconfigurações familiares já aconteciam 

antes da Lei do Divórcio, porém existiam à margem, veladas socialmente e não 

reconhecidas pela lei. A partir da lei e 1977 são reconhecidas as novas famílias 

provindas dos divórcios e recasamentos.55 

Estamos chamando aqui “recasamento” a situação em que a pessoa divorciada 

casa-se novamente, constituindo uma outra família que engloba não apenas os novos 

membros, mas também os provenientes do(s) antigo(s) casamento(s). Como mostram 

Débora Cano et al., esta situação altera diretamente a estrutura e a dinâmica familiar, 

proporcionando outros padrões e configurações familiares.56  

As autoras demonstram, baseadas nos dados estatísticos do IBGE, que foram 

registrados, em 1994, 29.690 casamentos entre homens divorciados e mulheres 

solteiras, 11.528 entre mulheres divorciadas e homens solteiros e 5.867 entre 

mulheres divorciadas e homens divorciados e que a proporção de casamentos entre 

pessoas divorciadas e solteiras vem aumentando, principalmente entre homens 

divorciados e mulheres solteiras, que de 4,1% em 1995 foi para 6,3% em 2005. As 

autoras ainda atentam para o fato de que muitos dos recasamentos acabam 

acontecendo de modo consensual, sem um procedimento legal, o que sugere que o 

número de divorciados que se unem novamente seja ainda mais elevado. 57 

A situação de família recasada traz desafios inéditos aos seus membros, pois 

ao estarem vinculados afetiva e socialmente tanto aos membros da primeira união 

quanto aos da nova, devem lidar com questões relacionadas à associação dos 

membros, a quem faz parte ou não dessa família, qual é o espaço nela ocupado por 

                                                           
53Idem, p. 333. 
54ARCHANJO, Daniela Resende. Um debate sem embate: a discussão sobre o divórcio no 
Congresso Nacional (Brasil, 1951-1977). Tese apresentada para obtenção de Doutorado em 
História – UFPR, Curitiba, 2008, p. 12. 
55CANO, Débora S. et al. As transições familiares do divórcio ao recasamento no contexto brasileiro. 
Psicologia: Reflexão e Crítica, 22 (2), pp. 214-215. 
56Idem, p. 218. 
57Idem, pp. 219-220. 
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cada um, qual é o grau de autoridade e reconhecimento entre pais, filhos, 

madrastas/padrastos, enteados, irmãos, “meio-irmãos”, bem como qual é a 

administração do tempo entre os novos cônjuges e seus filhos do antigo e do presente 

casamento.58 São novas questões e demandas que aparecem com a possibilidade de 

novas uniões legais, permitida pela Lei do Divórcio. 

Quanto às hipóteses para tal reordenamento, as autoras afirmam que, para que 

haja novas uniões depois de um divórcio, tem de haver também expectativas em 

relação à instituição do casamento, sua valorização como um refúgio de intimidade, 

de sentimentos e de realizações familiares. As autoras também chamam a atenção 

para o aumento da expectativa de vida, fazendo com que as pessoas já não se achem 

“velhas demais” para buscar novas experiências e relacionamentos mais felizes.59 

Adicionamos aqui também as novas formas de vivenciar a sexualidade e as 

expectativas emocionais perante os relacionamentos, assunto que já foi tratado no 

tópico anterior. 

Outra transformação familiar que o divórcio ajudou a ampliar e estruturar foi a 

chamada família monoparental. Ana Maria Goldani aponta que, apesar de o casal, 

com ou sem filhos, ser ainda o arranjo familiar mais comum (79%), são os arranjos 

monoparentais, mães ou pais com filhos, que mais cresceram e representavam 16,5% 

do total das famílias no censo de 1989.60 

Para discutir a família monoparental, é imprescindível discutir conjuntamente a 

questão da chefia familiar feminina, que retornará como assunto do próximo tópico. 

Segundo Goldani, a proporção das unidades domésticas brasileiras chefiadas por 

mulheres dobrou entre 1960 e 1989: foi de 10,7% para 20%, sendo que, por status 

matrimonial, as chefes mulheres predominavam, respectivamente, entre as viúvas, as 

solteiras e as divorciadas, mudando esse quadro em 1984, quando as solteiras 

ultrapassam as viúvas no índice de chefes de família.61 

A autora ainda faz questão de ressaltar que os dados das unidades domésticas 

diferenciam-se por cor e região. Há uma maior proporção de famílias monoparentais 

entre pretos (21%) e pardos (18%) em comparação com os brancos (14%). Quanto à 

chefia familiar feminina, a representatividade é de 18% no total do país, em 1978/1986, 

                                                           
58Ibidem.  
59Idem, p. 215 e 220. 
60GOLDANI, Ana Maria. Retratos de família em tempos de crise. Op. cit., p. 316. 
61Idem, p. 309 e 311. 
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porém o índice é de 33% nas regiões metropolitanas, sendo a região Nordeste a que 

mais aumentou, no período, a participação das mulheres como chefes de família – 

Fortaleza, por exemplo, aumenta em cerca de 31%, enquanto que São Paulo e 

Curitiba aumentam em 25%.62  

Outro fator importante levantado por Goldani é a estreita relação entre as 

famílias monoparentais chefiadas por mulheres e a qualidade de vida de seus 

membros. Enquanto famílias de casal com filhos de 14 anos ou mais apresentam 

maiores níveis de rendimento per capita, as famílias formadas por mães sem cônjuge 

com filhos menores de 14 anos estão como as mais pobres e com mais dificuldades 

de gerarem recursos (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Brasil 1981/89 – Distribuição das Famílias segundo o Tipo, Ciclo 

Vital, Tamanho e Rendimento. 

 

Fonte: Perfil Estatístico de Crianças e Mães no Brasil, IBGE, 1991. In: GOLDANI, Ana Maria. Retratos de família 

em tempos de crise. Op. cit., p. 319. 

 

Goldani também destaca que 49% das famílias chefiadas por mães pretas 

residentes em áreas metropolitanas, em 1989, estava abaixo da linha da pobreza, 

comparado com 21% entre as brancas, 45% entre as pardas e 7% entre as amarelas. 

Estes dados expostos pela autora não só faz salientar as desigualdades sociais de 

                                                           
62Idem, p. 310-311. 
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gênero, como também trabalho feminino ser pior remunerado, o que torna mais difícil 

para uma mãe ter um rendimento alto para sustentar sua família, com uma boa 

qualidade de vida, mas também salienta as desigualdades raciais, elucidando, por 

exemplo, as diferenças de oportunidades e de expectativas de emprego e vida familiar 

para mães brancas e não-brancas.  

Outra razão para se relacionar a família monoparental à chefia familiar feminina 

é que, na maioria dos casos de divórcio, os filhos ficam sob a custódia da mãe. 

Podemos ver, na tabela abaixo (Tabela 2), que o índice de lares monoparentais de 

mães com filhos era, de 1981 a 1989, consideravelmente maior do que os lares 

monoparentais de pais com filhos. Esta tendência se mantém, visto que em 89,5% 

dos casos de divórcio, segundo o IBGE 200763, os filhos ficaram sob a guarda das 

mães. 

 

TABELA 2 

 

FONTE: Perfil Estatístico de Crianças e Mães no Brasil, IBGE, 1991. In: GOLDANI, Ana Maria. As famílias 

brasileiras: mudanças e perspectivas. Cad. Pesq., São Paulo, n. 91, nov. 1994, p. 16. 

 

O que levanta muitas outras questões, como por que, cultural e socialmente, 

seja mais comum a guarda dos filhos ficar com as mães, ou então por que só 

                                                           
63CANO, Débora S. et. al. Op. cit., p. 216. 
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recentemente foi estabelecido no Brasil a regulamentação da guarda compartilhada64, 

sendo que esta ainda representa comente 2,9% dos divórcios.65 Estas indagações 

também passam pelos conceitos e expectativas, tratados nesta monografia, sobre o 

papel da mãe, a “natureza” da mulher, bem como o papel do pai e definição do ser 

homem, o que se espera do homem socialmente. 

Por fim, há os arranjos familiares unipessoais. Dentre outros fatores levantados 

por Goldani, interessa destacar como o divórcio influencia o crescente índice dos 

arranjos unipessoais. Segundo a autora, há uma maior propensão entre os 

divorciados e/ou separados em viverem sós, entre as idades de 30 a 59 anos. 

Predominam os homens, já que nos arranjos unipessoais formados por mulheres 

prevalecem as viúvas.66  

É difícil traçar precisamente quais foram os motivos sociais e históricos que 

levaram o divórcio a ser um fenômeno, na contemporaneidade ocidental, quase que 

tão comum quanto o próprio casamento. Roderick Phillips arrisca-se a apontar como 

possíveis explicações: as expectativas crescentes quanto ao casamento, quando a 

seu papel de porto seguro da intimidade, do amor e do companheirismo; as alterações 

sociais, econômicas, culturais e jurídicas que viabilizam a dissolução dos casamentos, 

entre eles, o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, a menor 

condenação e estigmatização dos indivíduos divorciados; e, finalmente, um acesso 

cada vez menos problemático, mais barato e mais esclarecido ao processo do 

divórcio.67  

Castells também ressalta que, além da insatisfação com o casamento 

tradicional, também se pode ver, na contemporaneidade, uma crescente dificuldade 

em compatibilizar casamento, trabalho, filhos e vida pessoal, o que leva ao divórcio, 

ao adiamento do casamento ou então a formação de relacionamentos sem 

casamento. O que é certo, contudo, é que o divórcio, a falta de legalização dos novos 

relacionamentos e o surgimento e formação de novos tipos de lares enfraquecem a 

autoridade patriarcal, na medida em que lhe tira a legalidade institucional e 

psicológica, configurando no que o autor chama de crise da família patriarcal.68  

                                                           
64Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008 – Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil para instituir e disciplinar a guarda compartilhada. In: CANO, Débora S. 
et. al. As transições familiares do divórcio ao recasamento no contexto brasileiro. Op. cit., p. 216. 
65Ibidem.  
66GOLDANI, Ana Maria. Retratos de família em tempos de crise. Op. cit., p. 313. 
67PHILLIPS, Roderick. Op. cit., p. 357-358. 
68CASTELLS, Manuel. Op. cit., p. 173.  
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2.3. A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Desde meados do século XX, acontece um fenômeno social que, segundo 

Castells, é efeito da informatização, da integração em rede e globalização da 

economia: o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho.  

As mulheres, todavia, sempre trabalharam. Seja nas sociedades agrícolas, nos 

serviços domésticos ou ainda como forma de sobrevivência, quando se viam 

desamparadas socialmente, as mulheres sempre integraram a força de trabalho. 

Quando se diz, porém, que houve um aumento da participação das mulheres no 

mercado de trabalho, a partir do século XX, refere-se diretamente aos serviços 

profissionalizados e remunerados.69  

No Brasil, num contexto marcado pela redemocratização na décadas de 1980, 

as mulheres foram firmando-se como fundamentais agentes sociais, econômicos e 

políticos. Conforme expõe Bruschini, a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho foi uma das transformações mais importantes ocorridas no país no fim do 

século XX. Este fato tem relações com as profundas mudanças demográficas, 

culturais e sociais que provocaram a transformação da estrutura etária da população, 

bem como da composição das famílias, que se tornaram menores, devido ao declínio 

da taxa de fecundidade. Já vimos também o aumento do índice de famílias chefiadas 

por mulheres, como efeitos da viuvez ou então do maior número de divórcios e novas 

formas de coabitação. Somada a estas mudanças, houve a expansão da escolaridade 

das mulheres, que aumentou sua capacidade para competir no mercado de trabalho. 

As mudanças culturais também contribuem para engendrar novos valores e 

expectativas quanto ao papel desempenhado pelas mulheres na sociedade brasileira, 

valorizando o exercício de uma atividade profissional, visto não só como uma 

necessidade, mas também como elemento central da emancipação feminina. Ao 

mesmo tempo, surgem novas necessidades pelo consumo e pela precariedade dos 

sistemas públicos de assistência e atendimento, como saúde e educação, fazendo 

                                                           
69ITABORAÍ, Nathalie Reis. Trabalho feminino e mudança na família no Brasil (1984-1996): 
explorando relações. R. Bras. Est. Pop., Campinas, v. 20, n. 2, jul./dez. 2003, pp. 157-158. 
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com que fosse imprescindível, para a família, a contribuição econômica das mulheres. 

70  

Analisando o período de 1985 a 1995, a partir das Pesquisas Nacionais de 

Domicílios (PNADs), do IBGE, Bruschini conclui que as mulheres são muito mais 

relevantes que os homens no crescimento da população economicamente ativa, tendo 

tido uma ampliação na ordem de 63%. A autora chama a atenção para o fato de que 

parte desse crescimento decorre da ampliação do conceito de trabalho empregado 

pelo IBGE, que a partir de 1992, incluiu nesta categoria as atividades de autoconsumo 

e produção familiar. Não incluiu, todavia, as atividades domésticas realizadas pelas 

donas-de-casa, que permaneceu como inatividade econômica. Em 1995, portanto, as 

trabalhadoras representavam 40,4% da força de trabalho brasileira (Tabela 3).71   

 

TABELA 3 

 

FONTE: FIBGE, PNADs 85 (tab. 3.1), 90, 93 e 95 (tabs. 4.2 e 4.33). In: BRUSCHINI, Cristina. Op. cit., p. 3. 

 

Uma mudança significativa encontrada por Bruschini é que, em 1995, embora 

a atividade feminina tenha se ampliado em todas as faixas etárias, as idades que mais 

aumentaram a atividade econômica foram de 30 a 39 anos, com a taxa de atividade 

de 66%, e de 40 a 49 anos, com 63% (Tabela 4). 

 

TABELA 4 

                                                           
70BRUSCHINI, Cristina. Trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistências da 
discriminação? Latin American Studies Association. Eco 19. The Palmer House Hilton Hotel, 
Chigado, Illinois – USA. September, 1998, pp. 28-29.  
71Idem, pp. 2-3. 
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FONTE: FIBGE, PNADs 85 (tab 3.1), 90, 93 e 95 (tab 4.2). In: BRUSCHINI, Cristina. Op. cit., p. 4. 

 

 Isso significa que a maioria das trabalhadoras, em 1995, era casada e mãe. 

Nota-se então uma conjuntura na qual as mulheres veem-se na necessidade de 

conciliar suas atividades profissionais às atividades domésticas, que, por um processo 

histórico e cultural, são colocadas sob total responsabilidade da mulher. Isto acaba 

afetando a participação feminina no mercado de trabalho, pois o trabalho da mulher, 

diferente do trabalho do homem, não depende somente da demanda e da qualificação, 

mas também da articulação entre vida profissional e vida familiar. O resultado disso é 

a sobrecarga de trabalho para as mulheres. É justamente dessa situação, evidencia 

Bruschini, fortemente marcada pelo gênero, que faz com que as mulheres sejam 

discriminadas e relegadas a posições secundárias no mercado de trabalho. O baixo 

salário e as desigualdades entre as mulheres e os homens continuam a fazer parte 

do ambiente de trabalho. 72 

Quanto às atividades em que mais aumentou a participação feminina, Bruschini 

mostra, comparando os Censos Demográficos de Mão de Obra de 1980 e 1991, que 

as mulheres ampliaram sua participação em todos os grupos ocupacionais. Entre 

chefes, gerentes e administradores de empresas o aumento da participação tem 

índice em 224%. Em profissões que a autora classifica como prestigiosas, como 

arquitetura e odontologia, tiveram um aumento de 170%, em medicina 137%, 

jornalismo 146%, engenharias 126% e nas ocupações jurídicas, índices de 144% 

entre advogados e defensores públicos e 116% entre procuradores, promotores e 

curadores, e entre juízes, 300%. Entre as atividades de mestre, contramestre e 

técnicos industriais, o aumento foi de 62%, sendo o índice mais reduzido. Ao lado 

                                                           
72Idem, pp. 4-5 e pp. 29-30. 
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destas mudanças, a presença feminina permaneceu forte nas profissões de prestação 

de serviço, enfermagem, magistério primário e assistência social. Vê-se também um 

aumento da participação feminina nos ensinos médio e superior.73 A autora sugere 

que estas mudanças teriam ocorrido devido aos impactos da crise econômica, vivida 

no Brasil nas últimas décadas do século XX, empurrando as trabalhadoras para outras 

atividades além da indústria e dos setores social e de serviços, tradicionalmente 

ocupados por elas.74  

Há ainda um discurso sobre o trabalho feminino que vai além das necessidades 

impostas pela conjuntura econômica: o discurso sobre a emancipação da mulher, que 

se manifesta e toma força principalmente através do movimento feminista. Nesse viés, 

o trabalho é visto como uma fonte de emancipação e autonomia para mulher em 

relação ao marido e ao destino que se espera dela dentro da família. Ao ser 

independente economicamente, a mulher adquire maior poder de barganha dentro da 

relação conjugal e familiar.75 O divórcio torna-se uma possibilidade, pois ela não 

depende mais economicamente do marido. E, assim como o marido, ela tem a 

responsabilidade do sustento financeiro da família e passa tanto tempo quanto o 

homem trabalhando fora de casa, escancarando que a responsabilidade pelas tarefas 

domésticas e cuidados com os filhos tem de ser também compartilhada.  

Hoje em dia, é mais comum essa discussão sobre o compartilhamento de 

tarefas, principalmente estimuladas pelas feministas, e começam a aparecer homens-

pais que desenvolvem essa consciência e reivindicam também, como sua 

responsabilidade, os cuidados com os filhos e com o lar, porém, como já apontado 

mais acima, isso ainda está bem distante da realidade da maioria das mulheres 

brasileiras. Porém, fica evidente a forma como o trabalho feminino constitui-se como 

um dos fatores fundamentais que provocaram mudanças nas relações e papéis que 

se estabelecem na família. 

 

2.4. O MOVIMENTO FEMINISTA  

 

Nenhum dos demais fatores citados nesse capítulo afetou e criticou tão 

diretamente a família quanto o movimento feminista. Este, como uma luta pela 

                                                           
73Idem, p. 17. 
74Idem, p. 12. 
75ITABORAÍ, Nathalie Reis. Op. cit., p. 158. 
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abolição das diferenças sexuais e defesa dos direitos iguais para homens e mulheres, 

associado a um projeto de uma nova sociedade, organizou-se, desde fins do século 

XVIII, como um movimento em favor da emancipação das mulheres. A chamada 

Segunda Onda do Feminismo, em movimento a partir de 1960, em meio a um contexto 

político de crítica e rejeição da autoridade, da sociedade de consumo e da moral 

burguesa, fez da família patriarcal e da maternidade os principais elementos de sua 

crítica histórica, social e cultural.  

Lucila Scavone, discorrendo sobre as relações entre feminismo e maternidade, 

esclarece que é com Simone de Beauvoir, em seu famoso livro O Segundo Sexo, 

lançado em 1949, que se lança uma das principais matrizes teóricas do feminismo da 

Segunda Onda: a contestação do determinismo biológico. Discorrendo sobre a 

liberdade sexual e a liberação da prática da contracepção e do aborto, Beauvoir marca 

a passagem do feminismo igualitarista para a fase do feminismo centrado na mulher 

como sujeito e na politização do privado. É dessa forma que a maternidade passa a 

ser considerada uma construção social, que designava o lugar da mulher na família e 

na sociedade, confinando-a no espaço privado, excluindo-a das questões públicas, ou 

seja, a maternidade torna-se o principal meio pelo qual se exercia a dominação 

masculina sobre as mulheres.76  

Scavone, baseando-se nos autores Ferrand e Langevin77, esquematiza três 

momentos dentro do feminismo da Segunda Onda que marcam as atitudes que as 

feministas tiveram frente à maternidade. No primeiro deles, a maternidade foi vista 

como um handicap, isto é, uma limitação que confina as mulheres ao seu papel de 

mãe e esposa nos moldes da família patriarcal. A atitude é então de recusa à 

maternidade, buscando com isso subverter a dominação masculina e liberar a mulher 

para outras possibilidades de vida que vão além da vida familiar privada. A luta pelo 

direito ao aborto ou pela obtenção da pílula anticoncepcional é bastante central neste 

momento, como instrumentos de controle e escolha das mulheres sobre seu próprio 

corpo, podendo elas escolherem se queriam ou não, quando queriam e como queriam 

serem mães. A autora ainda acrescenta 

                                                           
76SCAVONE, Lucila. A maternidade e o feminismo: diálogo com as ciências sociais. Cadernos Pagu. 
(16), 2001, pp. 138-139.  
77FERRAND, M. ; LANGEVIN, A. De l’origine de l’oppression des femmes aux “fondements” des 
rapports sociaux de sexe. In: BATTAGLIOLA et. al. (Org.) A propos des rapports sociaux/parcours 
épistémologiques. Paris, Centre Sociologie Urbaine/CNRS, 1990, pp. 17-76.  
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A luta pela livre escolha da maternidade (contracepção livre e gratuita, 

liberação do aborto) rompia com a premissa “tota mulier in útero”, que definia 

a mulher pela maternidade. A aquisição deste direito era considerada 

fundamental para liberar as mulheres do lugar que ocupavam na vida privada, 

portanto, condição de liberdade e igualdade sociais.78 

 

O segundo momento é o que Scavone define como negação do handicap: a 

maternidade é considerada como parte da história das mulheres, como poder 

insubstituível, o qual as mulheres detêm e os homens invejam. O poder de gerar e dar 

à luz são valorizados e a maternidade passa a ser valorizada como parte constituinte 

da identidade feminina. 

 E por fim, o terceiro momento, a desconstrução do handicap natural, evidencia 

que não é o fator biológico da reprodução que determina a posição ocupada 

socialmente pelas mulheres, mas sim as relações de dominação que atribuem um 

significado social à maternidade. Este terceiro momento coincide com o surgimento 

das Novas Tecnologias Conceptivas, que separa a sexualidade da reprodução, 

possibilitando às mulheres romperem com o destino inevitável de serem mães, 

desconstruindo a equação “mulher = mãe”. A maternidade é, definitivamente, uma 

escolha.79  

Com a introdução do conceito de gênero nas ciências humanas e sociais pelas 

feministas contemporâneas, alcança-se uma compreensão relacional da maternidade: 

não se pode entender a maternidade sem abordar a paternidade e vice-versa. A crítica 

ao determinismo biológico de um gênero (as mulheres) desestrutura todo o aparato 

que mantinha o poder do outro (os homens). Dessa forma, seja pela crítica à 

maternidade, seja reivindicando o controle do próprio corpo através dos métodos 

contraceptivos, da luta pelo direito ao aborto, seja também por instigar nas mulheres 

o desejo de querer emancipar-se, de querer construir e desenvolver suas 

potencialidades na esfera pública, quando as mulheres começaram a se sobrepor às 

antigas estruturas de dominação, acabaram por desestabilizar as sólidas certezas da 

masculinidade. Dentro da esfera familiar, as mulheres começaram a reivindicar a 

divisão igualitária das tarefas domésticas e cuidados infantis com os homens, maridos 

e pais, trazendo à tona a responsabilidade masculina e paterna na criação e 

                                                           
78SCAVONE, Lucila. Op. cit., p. 140. 
79Idem, pp. 141-142. 
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desenvolvimento dos filhos. Do homem-marido-pai não mais se esperava somente o 

sustento financeiro da família, já que a mãe também podia sustentar sua família, mas 

se esperava comprometimento, participação e envolvimento afetivo com os filhos. O 

feminismo, portanto, contribuiu decisivamente para a desestabilização dos papéis, 

significados e sujeitos da família patriarcal. 

Maria Simone Schwengber e Catharina Silveira80 atestam esse 

reposicionamento dos papéis de gênero dentro da família, impulsionado pelos 

movimentos feministas: 

O movimento feminista questionou e questiona seriamente o lugar do homem 

e as hierarquias entre homens e mulheres, e o modo como o homem se 

relacionava consigo, com os filhos/as e com as mulheres.81 

 

A partir das reivindicações feministas e dessa nova forma histórica e não 

determinista de olhar a família, a maternidade e a infância, começaram a se abrir 

novos caminhos para este terreno pouco conhecido, a paternidade, questão central 

desta pesquisa.  

 

2.5. TECNOLOGIAS REPRODUTIVAS 

 

Retomando Roudinesco, vemos que, com o controle sobre a natalidade por parte 

das mulheres, como a pílula anticoncepcional ou o direito ao aborto em alguns países 

ocidentais, a partir de meados do século XX, as mulheres passam a viver a 

experiência subjetiva da feminilidade sem dependerem dos homens. Esta experiência 

nova produziu uma verdadeira revolução na família nuclear, tendo em vista os 

desdobramentos sociais e culturais da abolição das diferenças sexuais e 

geracionais.82 

Além disso, a partir de 1950, surgem também as novas tecnologias de 

reprodução: tratamentos contra a esterilidade são aperfeiçoados, é desenvolvida a 

técnica da inseminação artificial interconjugal (IAC) e a inseminação artificial com 

doador (IAD), que faz a procriação prescindir do ato sexual. Pela primeira vez, a 

ciência substitui o homem, controlando totalmente o processo da procriação. Podia-

                                                           
80 SCHWENGBER, Maria Simone & SILVEIRA, Catharina da Cunha. Paternidade em deslocamento: 
o caso do pai amigo e presente. R. FACED. Salvador, n. 19, pp. 91-101, jan./jun., 2011.  
81Idem, p. 97. 

82ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 56. 
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se congelar o sêmen e promover nascimento de crianças com ajuda de uma ampola. 

Com estas novas técnicas de reprodução, principalmente com a IAD, o poder 

procriador era reservado, então, totalmente à mãe, que podia escolher designar o pai 

ou exclui-lo.  

Quando se desvincula o ato sexual da geração de filhos, quando a fecundação 

pode se dar fora do corpo da mãe e quando se usa o sêmen de um homem que não 

é o pai, todo o modelo de família tradicional é questionado, e escancara-se a 

necessidade de se repensar o significado do casamento na sociedade 

contemporânea. No lugar, portanto, da família fundada no sexo e nas leis de 

parentesco, institui-se uma outra, mais horizontal e múltipla, inventada pelo 

individualismo moderno, a tecnologia, a ciência e as novas relações que se 

estabelecem entre os gêneros e seus novos e desordenados papéis sociais. 

A partir do poder que a mulher adquire sobre si, sobre a cultura e o social, 

quando consegue controlar a natalidade, por métodos contraceptivos como os 

dispositivos intra-uterinos e a pílula, as mulheres não apenas podem reduzir a 

dominação masculina, mas também podem inverter seu curso, alterando as relações 

entre os gêneros. Homens e mulheres agora poderiam viver sua sexualidade 

livremente. Não querendo filhos, podiam recorrer às tecnologias contraceptivas. Ao 

tê-los, recorreriam ao parto cirúrgico. Ao quererem procriar, teriam a ajuda das 

tecnologias conceptivas. Constitui-se um verdadeiro ciclo de uso das Tecnologias 

Reprodutivas dentro da intimidade familiar.83 Junto a isso, os casais podiam coabitar 

em famílias co-parentais, recompostas, biparentais, multiparentais, pluriparentais, 

monoparentais.  

Nesta nova realidade, surge uma nova direção para os estudos sobre a família. 

De um lado, desenvolvem-se pesquisas e reflexões acerca dos usos das Tecnologias 

Reprodutivas. Neste âmbito, Marlene Tamanini84 analisa os diferentes debates 

bioéticos relacionados às Tecnologias Reprodutivas. A autora os situa em dois 

períodos. O primeiro, de 1982 a 1992, ano do nascimento de Amandine, o primeiro 

bebê de proveta a nascer na França, tem como questão central a relação entre a 

ciência e os costumes, tendo como temáticas a medicalização da procriação, o desejo 

de ter filhos biológicos, o acesso à medicina da reprodução por outros agentes sociais 

                                                           
83SCAVONE, Lucila. Op. cit., p. 144. 
84TAMANINI, Marlene. Novas tecnologias reprodutivas conceptivas: bioética e controvérsias. Estudos 
Feministas, 12 (1): 360, Florianópolis, janeiro-abril/2004, p. 77. 
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além dos casais heterossexuais, o uso de barrigas de aluguel, entre outras. Já o 

segundo período, de 1992 a 1995, os questionamentos giram em torno do debate 

sobre o começo da vida, sobre os procedimentos éticos com os embriões 

supranumerários e os não implantados, bem como se é moral e ético realizar 

diagnósticos nos embriões não implantados e eliminar os que apresentarem 

problemas genéticos.  

Também  ocorreram as discussões sobre os danos à saúde das mulheres 

causados pelas tecnologias reprodutivas, tanto os métodos anticoncepcionais, quanto 

os processos para realizar as inseminações artificiais, como a ingestão de 

medicamentos, os exames laboratoriais intensivos, a retirada dos óvulos com 

analgesia e punção, a ultrasonografia, o pré-natal, enfim, todos processos que se dão 

direta e exclusivamente no corpo da mulher.85 Outras questões envolvem o parto 

cesariano, surgindo reflexões sobre a medicalização do parto e da reprodução e a 

dependência das mulheres das ciências da saúde em todos os quesitos referentes à 

maternidade. Surgem também, sobretudo a partir do feminismo de viés mais 

ecológico, defesas do parto humanizado, do retorno do controle da mulher sobre o 

próprio corpo, reestabelecendo o elo perdido entre o feminino e a sua suposta 

natureza. 

Um segundo campo de estudos que se abre é o que diz respeito ao conceito 

de parentalidade.86 Nesta linha, privilegia-se o estudo das relações que se 

estabelecem entre homens e mulheres na constituição do laço parental, nos cuidados 

com os filhos, nas relações de afetividade e intimidade dentro da família, entendendo 

que estas relações são permeadas, idealizadas e construídas sob as categorias 

culturais de gênero.  

Roudinesco chama a atenção para o fato de que, no momento em que as 

mulheres têm o controle da procriação, os homens maternalizam-se, pois se sentem 

parte de uma família mais fraterna, horizontal, dividindo a responsabilidade com as 

mulheres pelos cuidados com os filhos e com o lar – ressalvando aqui, novamente, 

que este não é um processo linear, sendo reconhecido como as mulheres ainda 

continuam sendo as principais cuidadoras dos filhos, assumindo a maioria das 

responsabilidades parentais, comprometendo-se mais que os homens. Mas, por outro 

lado, observa-se, cada vez mais, homens assumindo estas responsabilidades, 

                                                           
85Idem, pp. 83-84.  
86SCAVONE, Lucila. Op. cit., p. 148. 
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indicando transformações no papel do homem dentro da família e nas relações de 

gênero.87  

A maternalização dos homens é possibilitada pela família contemporânea, pela 

maneira como ela se recompõe e se reorganiza. O estabelecimento destas novas 

relações de gênero dentro da família fez com que ela se tornasse mais acessível 

também àqueles que, até então, eram dela excluídos: os homossexuais.88 

 

2.6.  FAMÍLIAS HOMOPARENTAIS 

 

De todas as outras formas de família surgidas e ampliadas na 

contemporaneidade já tratadas aqui (monoparental, chefiadas por mulheres, 

recompostas/recasadas, unipessoais, etc), a família homoparental é a mais recente. 

Isso se dá não somente pelo fato de ser recente o movimento em favor dos direitos 

políticos das pessoas LGBT, ocupando espaço como um movimento social a partir da 

década de 1970, mas principalmente porque o reconhecimento por parte da sociedade 

e do ambiente jurídico e legal é muito tardio. A união entre pessoas do mesmo sexo, 

no Brasil, só foi regulamentado em 2013, concedendo ao casal todos os mesmos 

direitos e deveres previstos na lei 9.278 de 1996 que rege a União Estável, quais 

sejam, reconhecimento como uma entidade familiar, direito à adoção, fertilização in 

vitro, direito às pensões, segurança social, benefícios de saúde, propriedade conjunta, 

regime de bens, etc. 

Desde então, segundo uma reportagem publicada no site G1, intitulada 

“Casamento gay no Brasil completa 4 anos de regulamentação; leia histórias”89, havia, 

até 2017, no Brasil, cerca de 15 mil registros de uniões entre casais homossexuais 

oficializadas, representando um aumento de 51,7% em relação ao primeiro ano da 

regulamentação. Rodriguez e Gomes90 atestam que, segundo o Censo de 2010, 

realizado pelo IBGE, havia no Brasil mais de 60 mil casais homossexuais que residiam 

juntos. Esse foi o primeiro recenseamento a contabilizar a categoria. 

                                                           
87Ibidem. 
88ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 83. 
89Casamento gay no Brasil completa 4 anos de regulamentação; leia histórias. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/casamento-gay-no-brasil-completa-4-anos-de-
regulamentacao-leia-historias.ghtml>. Acesso em 4 de dezembro de 2018. 
90RODRIGUEZ, Brunella Carla & GOMES, Isabel Cristina. Novas formas de parentalidade: do modelo 
tradicional à homoparentalidade. Boletim de Psicologia. Vol. LXII, nº 136, 2012, p. 32. 

https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/casamento-gay-no-brasil-completa-4-anos-de-regulamentacao-leia-historias.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/casamento-gay-no-brasil-completa-4-anos-de-regulamentacao-leia-historias.ghtml
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A família homoparental, entendida aqui quando pelo menos um indivíduo 

homossexual assume as responsabilidades parentais por uma criança, pode ser 

decorrência de uma família recasada/recomposta, com filhos de um relacionamento 

heterossexual anterior, também pode ser composta pela adoção, bem como pelo uso 

das Tecnologias Reprodutivas.  

Nenhum dos outros tipos de família já tratados nesse capítulo parece ter sido 

tão revolucionário quanto a familia homoparental, isso porque ela destitui o princípio 

fundamental, sob o qual a família patriarcal era erigida: a diferenciação sexual. No 

lugar disso, afirmam as autoras  

Essa composição familiar é marcada pela ausência dos papéis fixos entre os 

membros; inexistência de hierarquias e pela circulação das lideranças no 

grupo; pela presença de múltiplas formas de composição familiar e, 

consequentemente, de formação dos laços afetivos e sócias, o que possibilita 

distintas referências de autoridade, tanto dentro do grupo como no mundo 

externo. 91 

 

Porém, apesar de a família homoparental ter de recompor-se sob bases outras 

que não as da família tradicional, ela não significa uma total dissolução deste modelo. 

Para Roudinesco, por desejarem intensamente a normatividade e a aceitação, os 

casais homossexuais reproduziram, sob muitos aspectos, o modelo da família 

tradicional.92  

Para assegurarem seus direitos de constituir uma família, muitas vezes os 

casais homossexuais acabam reproduzindo os padrões tradicionais, com medo dos 

preconceitos e dos efeitos que estes causariam em seus filhos. Muito comum, por 

exemplo, que pais e mães homossexuais mantenham em segredo a existência de 

parceiros, com medo de que não sejam aceitos socialmente. Ou então, pais e mães 

que reproduzem dentro da família uma divisão de papéis que remeteria à 

diferenciação sexual. Isso só atesta uma falta de legitimidade jurídica e social que 

dificulta a constituição dessas famílias e, como bem coloca Passos, a clandestinidade 

que as famílias homoparentais ainda vivem causa muito sofrimento para seus 

membros e as crianças tornam-se as principais vítimas disso. Para a autora, é 

justamente a falta de aceitação e os preconceitos que vivem as famílias 

homoparentais, que têm de fazer fenômenos novos caberem em moldes tradicionais, 

                                                           
91Ibidem. 
92ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 84. 
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que mais afetam as crianças, e não, como muito se afirma, a falta de referencia de 

autoridade ou a não-diferenciação sexual.93 Somado a isto, há o fato de que os 

homossexuais ainda têm de exercer a parentalidade, na maioria das vezes, na 

ausência das redes sociais de apoio, tão comuns aos casais heterossexuais.94  

Contudo, para Roudinesco, é importante que se admita que os filhos de pais 

homossexuais, mais que os outros filhos, carregam um destino difícil e que os pais 

homossexuais são diferentes de outros pais. Dentro da peculiaridade dessa família, 

deve-se aceitá-los tais como eles são, e reconhecer os mesmos direitos, porém, 

evitando de normatizar a família homoparental, pois ao se tornarem “normais”, os pais 

homossexuais arriscam a própria imagem.95 Os homossexuais não têm de eliminar a 

sua memória, sua história, seus sofrimentos e suas lutas a fim de que seus filhos não 

os herdem e não se lhes assemelhem. Que cada pai e cada mãe sejam pais e mães 

conforme sua história. 

 

Diante de todos os fatores acima analisados, aqui concordamos mais uma vez 

com Roudinesco, em que não há, de forma alguma, uma crise da família. A família 

ainda é amada, sonhada e planejada por homens e mulheres, de todas as idades, de 

diferentes orientações sexuais e todas as classes sociais, ainda é o refúgio afetivo ao 

qual todos querem pertencer, o qual todos querem construir e ao qual ninguém está 

disposto a renunciar. O que se encontra em crise, portanto, é o principio da autoridade 

patriarcal, ao qual a família esteve até recentemente atrelada. Num mundo 

globalizado, de fronteiras instáveis, de uma economia de mercado individualizante e 

devastadora, que convive com referências patriarcais rotas, deformadas e 

descreditadas, a família contemporânea, mais horizontal e igualitária aparece como a 

única capaz de assumir todo o conflito e reestruturar uma nova ordem simbólica.96 

No próximo capítulo, trataremos sobre a masculinidade conforme 

problematizada pelos Estudos de Gênero, a relação que mantém com a paternidade 

e articularemos também como ambos, conceito e experiências, foram afetados pelas 

mudanças ocorridas na família.  

  

                                                           
93PASSOS, Maria Consuêlo. Homoparentalidade: uma entre outras formas de família. Psic. Clin., Rio 
de Janeiro, v. 17, n. 2, 2005, p. 39. 
94RODRIGUEZ, Brunella Carla & GOMES, Isabel Cristina. Op. cit., p. 33. 
95ROUDINESCO, Elisabeth. Op. cit., p. 90. 
96Idem, p. 92. 
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3 CAPÍTULO II – MASCULINIDADE E PATERNIDADE NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

3.1. OS ESTUDOS SOBRE A(S) MASCULINIDADE(S) 

 

Muitos autores divergem sobre quando a masculinidade tornou-se um objeto 

específico de estudo. Alguns dizem que, na verdade, a ciência ocidental foi contruída 

sobre a ótica da masculinidade, visto que o masculino era tido como o sinônimo de 

universal. Isso não deixa de ser verdade, porém, como bem expõe Maria de Fátima 

P. Alves97, não havia, até o século XX, estudos que realizassem reflexões sobre os 

homens a partir de um recorte de gênero, sobre as relações que eles estabeleciam 

com as mulheres e com outros homens, ou mesmo sobre o que significava enfim ser 

um homem, já que o masculino era tido como uma certeza, uma realidade constante 

e um princípio universal superior. A autora explica que foi a partir dos anos 1990 que 

se pode verificar um boom da produção científica nas ciências humanas que propunha 

tratar da construção e da experiência da masculinidade.  

Na Europa e nos Estados Unidos, pode-se encontrar uma tradição consolidada 

de estudos sobre a masculinidade desde a década de 1970, porém na América Latina, 

somente a partir da década de 1980. No Brasil, desde a década de 1970, as mulheres 

haviam se tornado o foco de discussões dos estudos feministas e também do 

movimento feminista, através das reivindicações por justiça social e direitos civis das 

mulheres. A partir de 1980, entra em cena o conceito gênero, que introduz a 

perspectiva relacional de feminilidade, a definição do feminino a partir da vida social, 

econômica e cultural sempre entrelaçada com as diversas formas de masculinidade, 

sendo que essa relação não se basta no gênero, mas também está permeada pelas 

inserções de classe, raça e etnia.98 Daí o reconhecimento da necessidade de se 

conhecer a masculinidade e entender a participação dos homens nas perspectivas e 

políticas de equidade de gênero.  

Sócrates Nolasco99, discordando de Alves, diz que, apesar de ser comum a 

afirmativa de que as discussões sobre o “novo homem” começaram, no Brasil, na 

década de 1980, elas começaram na verdade na década de 1960, num cenário que 

                                                           
97ALVES, Maria de Fátima. Masculinidade/s: considerações a partir da leitura crítica de alguns textos 
que focalizam os homens. Revista Ártemis. N.3. Dezembro/2005, p. 2.  
98Idem, p. 1. 
99NOLASCO, Sócrates. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 
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recebeu influências e heranças culturais da contracultura americana. Para o autor, 

foram as reformulações do movimento hippie que mais influenciaram as análises e 

questionamentos sobre a condição masculina. Expressões como flower power, 

unissex, os cabelos, roupas e adereços, figurando uma certa androginia, tudo isso 

confundiu os padrões culturais ao aproximar o masculino do feminino. Esta influência 

chega, no Brasil, no final dos anos 1960, através do movimento artístico Tropicália. 

Nas músicas de Gilberto Gil e  Caetano Veloso, Nolasco reconhece questionamentos 

sobre a masculinidade e a síntese do que hoje se entende por “novo homem”: um 

homem mais sensível, menos violento, reconciliado com o seu “lado feminino”. Foi a 

partir dessas mudanças comportamentais e culturais que o assunto sobre a 

masculinidade é levado às mídias e, posteriormente, aos espaços acadêmicos.100  

Teresa Valdés e José Olavarría101 reafirmam que desde fins da década de 1980 

viu-se surgir, na América Latina, estudos sobre os homens enquanto homens. 

Algunos de ellos interesados en las múltiples identidades masculinas, otros 

en las prácticas de los varones en las relaciones de género, o preocupados 

por los efectos de esas prácticas, por ejemplo, en la salud reproductiva de las 

mujeres o en la violencia doméstica y sexual. También han aparecido grupos 

de hombres preocupados de cambiar aquellas prácticas tradicionales, 

convencidos de que los roles predefinidos en el estereotipo o deber ser 

masculino les produces dolor, insatisfacción y frustación, más allá de las 

tensiones resultantes de los cambios que han experimentado las mujeres al 

romper con el encierro en el mundo privado.102   

 

Foram produzidos, então, estudos, publicações de artigos e livros, realizadas 

oficinas e práticas terapêuticas para crescimento pessoal e também criados grupos 

de discussão entre homens. Os dois autores também evidenciam o pioneirismo de 

grupos feministas em incorporar em suas reflexões e ações a perspectiva masculina. 

Nas universidades latino-americanas, os Programas de Estudos de Gênero estão 

incorporando cada vez mais os estudos sobre masculinidade, promovendo 

investigação, formando professores e organizando oficinas, seminários e publicações 

sobre o tema.  

                                                           
100Idem, p. 172; pp. 182-187. 
101VALDÉS, Teresa; OLAVARRÍA, José. Masculinidad/es. Poder y crisis. Santiago, Chile: Isis 
Internacional, 1997.  
102Idem, p. 9. 
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Existem, claro, múltiplas condições e necessidades que fazem com que o 

surgimento destes estudos se diferenciem em cada país. Porém existe também, como 

apontam os autores, um sentido comum de que o machismo e o estereótipo de 

masculinidade estão em crise, isto devido às mudanças sociais, econômicas, políticas 

e culturais, em que se destaca a crescente incorporação das mulheres nos espaços 

públicos, o que torna urgente analisar e compreender as práticas masculinas nas 

relações de gênero e buscar modelos alternativos para ela.103  

Ainda com os autores, é interessante o esquema que traçam, ao recorrer a 

Kenneth Clatterbaugh104, das seis principais perspectivas com que os estudos sobre 

a masculinidade costumam ser abordados: a) a perspectiva conservadora, que 

considera da natureza dos homens serem provedores e protetores das mulheres e 

dominantes social e politicamente; b) a perspectiva pró-feminista, que sublinha que a 

masculinidade foi criada através dos privilégios do homem e da opressão das 

mulheres; c) a perspectiva do Men’s Rights, que evidencia que os papéis masculinos 

tradicionais são prejudiciais também aos próprios homens, e não só às mulheres, 

tornando-os vítimas do próprio sistema patriarcal; d) a perspectiva espiritual, 

movimento mitopoético, entendendo que a masculinidade deriva de padrões 

inconscientes profundos, revelados pelas lendas, mitos e rituais; e) a perspectiva 

socialista, que entende que o capitalismo patriarcal associa as masculinidades às 

classes sociais determinadas economicamente, ao tipo de trabalho e ao controle do 

trabalho do outro; f) e por fim, a perspectiva de grupos específicos, que questionam a 

ideia de uma masculinidade universal e enfatiza a diversidade de experiências raciais, 

étnicas e sexuais.105 

Já Connell106 explica que, durante o século XX, houve três principais projetos 

para uma ciência da masculinidade: o primeiro deles foi baseado em conhecimentos 

clínicos e terapêuticos, fundamentados a partir das teorias freudianas; o segundo, 

alicerçado na psicologia social, foi centrado no senso comum dos papéis sexuais; e 

por fim, o terceiro, envolve os conhecimentos recentemente desenvolvidos pela 

antropologia, sociologia e história. Connell ainda fala sobre um quarto tipo que seria 

                                                           
103Idem, pp. 9-11. 
104CLATTERBAUGH, Kenneth. Contemporary Perspectives on Masculinity. Men, Women and Politics 
in Modern Society. Boulder: Westview Press, 1990. 
105VALDÉS, Teresa; OLAVARRÍA, José. Op. cit., p. 12. 
106CONNELL, R. Masculinities. 2nd ed. Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 2005. 
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os conhecimentos que se desenvolveram fora da academia, através dos movimentos 

de resistência nas políticas de gênero.107 

Para Connell, diferente dos autores acima mencionados, a primeira tentativa 

de se formar um conjunto de conhecimentos científicos sobre a masculinidade veio, 

na verdade, com Freud, na virada do século XIX para o XX.  

Os primeiros trabalhos de Freud coincidiram com uma época intensa e 

dinâmica, na história europeia, com a produção literária moderna, a vanguarda nas 

artes e na música, o aparecimento das ideias sociais radicais, a formação e 

estruturação de movimentos sociais como o feminismo e o socialismo, e o primeiro 

movimento pelos direitos dos homossexuais. Freud, em meio a este turbilhão social e 

cultural, esteve aberto o suficiente para questionar quase tudo aquilo que a cultura 

europeia tomava como garantido sobre o gênero. É o que fez dele e de seus trabalhos, 

para Connell, o ponto inicial do pensamento moderno sobre a masculinidade.108 

Freud não chegou a elaborar discussões sistematizadas sobre a 

masculinidade, porém, segundo Connell, este é um dos temas constantemente 

presentes em seus trabalhos, o qual aparece em três pontos: o primeiro deles é a 

ideia de uma continuidade entre uma condição mental normal e neurótica, com os 

conceitos de repressão e inconsciente e o método que permite que este inconsciente 

seja acessado pelos sonhos, brincadeiras e sintomas. Freud percebeu que a 

sexualidade adulta e o gênero não eram fixados pela natureza, porém eram 

construídos através de processos de conflito e repressão. Além disso, ao discutir 

sobre homossexualidade, Freud elaborou a hipótese de que os seres humanos eram 

constantemente bissexuais, com o masculino e o feminino coexistindo no mesmo 

indivíduo, visto que uma grande proporção dos homens homossexuais ainda 

mantinham dentro de si qualidades mentais masculinas. Isso implica no segundo 

ponto, em que a masculinidade, para Freud, é tida como construída e precária. E por 

último, ao desenvolver suas teorias sobre a estrutura da personalidade, o conceito de 

super-ego, que seria formado através do Complexo de Édipo, internalizando as 

proibições vindas dos pais, Freud começou a ver a personalidade como tendo um 

caráter de gênero, produzida a partir da relação da criança com o pai, de formas 

distintas entre meninos e meninas. Aqui, Connell encontra a origem da teoria da 
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organização patriarcal da cultura, transmitida entre as gerações através da construção 

da masculinidade.109 

Connell reitera que, apesar de a masculinidade não ter sido o foco de Freud, 

ele oferece, com suas teorias, um método de pesquisa, a psicanálise, um conceito, o 

inconsciente, um esquema sobre o desenvolvimento da masculinidade e, por fim, um 

alerta sobre a complexidade e o limite das ideias. A masculinidade, enfim, nunca 

poderia existir pura e solidamente, mas construída a partir da coexistência de 

emoções e conflitos.  

Depois de Freud, Connell, ainda discorrendo sobre a ciência clínica, analisa as 

teorias de Carl Jung. De acordo com a autora, as questões de gênero foram centrais 

para o sistema psicanalítico desenvolvido por Jung.  

Preocupado com a feminilidade existente dentro dos homens, Jung distingue 

entre a construção do self através do envolvimento social, chamado de “persona”, e o 

self formado no inconsciente a partir dos elementos repressivos, chamado de “anima”. 

Jung os opõe, e esta oposição é uma oposição de gênero: persona seria o traço 

masculino e anima o traço feminino, reprimido nos homens. Este feminino interior 

reprimido seria formado, nos homens, não apenas pela história da vida individual de 

cada um, porém também através da herança inconsciente das imagens arquetípicas 

do feminino. Jung, dessa forma, sistematiza a oposição entre o masculino e feminino, 

entre social e natural, assentando-os como as duas polaridades constantes, 

universais e transhistóricas que compõem a psique humana. Não há mudança 

histórica na estrutura junguiana, o que pode haver apenas é a mudança na balança 

entre as duas polaridades. 

Seguindo a linha da polaridade masculino/feminino, Alfred Adler, tal como 

Connell expõe, foi o primeiro a dissentir das análises feitas até então ao atentar-se 

com o ponto de vista feminista de que o lado feminino da polaridade é desvalorizado 

culturalmente e associado à fraqueza. Porém, para Adler, as crianças de ambos os 

sexos são associadas à fraqueza em relação aos adultos, dessa forma, sendo 

obrigadas a tomar uma posição feminina e duvidando de que um dia serão capazes 

de assumir a posição masculina, o que persiste durante toda a vida dos indivíduos. 

Submissão e a busca por independência ocorrem, portanto, ao mesmo tempo na vida 

das crianças e a personalidade adulta é formada a partir dessa tensão. É a partir desse 

                                                           
109Idem, p. 10. 



45 
 

sentimento de fraqueza e impotência que é desenvolvida a ansiedade de enfatizar o 

lado masculino. Adler chama esta ansiedade de “protesto masculino”, um tipo de 

compensação pelo senso de fraqueza que vai em direção à agressão e à eterna busca 

de sucesso. O “protesto masculino” aparece, todavia, tanto na psicologia dos homens 

quanto das mulheres, porém, para elas, fica encoberto pela subordinação social das 

mulheres, enquanto que os homens têm um aval social para que possa se manifestar 

publicamente.110  

Na vertente que liga a psicanálise ao marxismo, Connell destaca Wilhelm Reich 

que, através da sua teoria da “família autoritária”, relaciona a reprodução da sociedade 

de classe com a reprodução do patriarcado. Mas, ao contrário de Adler, Reich não 

considerou a posição feminista, não tendo considerado assim a masculinidade como 

um problema em si. Foi com Erich Fromm que o “autoritário” foi tido como um tipo 

específico de masculinidade: aquela que envolve a manutenção do patriarcado, 

marcada pelo ódio aos homossexuais, pelo desprezo e subordinação das mulheres, 

bem como pelo respeito à hierarquia e agressão contra os que têm menos poder. 

Estas características seriam determinadas e transmitidas através de relações 

parentais rígidas, da dominação da família pelo pai, da repressão sexual e da moral 

conservadora. Em contraste, existiria o tipo de masculinidade “democrático”, marcado 

por uma maior tolerância e relações familiares mais afetivas.111 

Avançando no século XX, Connell declara que foi Simone de Beauvoir, com O 

Segundo Sexo, a primeira autora a relacionar diretamente o conceito de gênero à 

psicanálise existencial ao argumentar que a mulher é uma construção, produzida 

como sendo o “outro” do sujeito masculino. O conceito de gênero emerge em sua 

teoria estreitamente associado com as estruturas sociais, ou seja, diferentes formas 

de gênero são diferentes modos de vida, invés de serem caráter e condição fixos.112 

Fora Simone de Beauvoir, Connell atesta que houve pouca interação entre o 

feminismo e a psicanálise entre os anos 1930 e 1960. Todavia, a psicanálise começa 

a inserir-se no pensamento feminista a partir dos trabalhos de Jacques Lacan. 

Feministas como Juliet Mitchell e Luce Irigaray, influenciadas pelas teorias lacanianas, 

abordaram feminilidade/masculinidade a partir dos processos simbólicos.  

                                                           
110Idem, p. 16. 
111Idem, p. 18. 
112Idem, pp. 18-19. 
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A “lei do pai” teria constituído a cultura e a possibilidade de comunicação. A 

masculinidade é vista aqui como um lugar nas relações simbólicas e sociais. A 

repressão do Complexo de Édipo criou um sistema de ordem simbólica em que o 

possuidor do falo (um símbolo) é central. A posição do falo é um ato político, e o 

gênero não é um fato fixado nos indivíduos, mas sim um sistema simbólico de 

relações.113  

Enquanto o feminismo europeu centrava-se na leitura de uma masculinidade 

simbólica e política, o feminismo norte-americano voltou-se para os problemas 

materiais e cotidianos das relações familiares. Nancy Chodorow, por exemplo, 

argumenta que a separação que ocorre entre o menino e mãe, interrompe a sua 

identificação primária com a mãe, o que resulta numa estrutura de caráter que enfatiza 

os limites entre as pessoas. A teoria de Chodorow causou grande impacto nas mais 

recentes abordagens sobre masculinidade.114 

Quanto ao projeto científico que seguiu a orientação dos papéis sexuais para 

pensar a masculinidade, Connell elucida que este foi a primeira tentativa, de fato, de 

estruturar uma ciência da masculinidade, iniciada em fins do século XIX, num tempo 

marcado por debates sobre as diferenças entre os sexos e por uma resistência à 

emancipação das mulheres, o que levou a um reforço da teoria de que os sexos 

seriam natural e incontestavelmente diferentes. Esse é justamente o cenário social e 

político, descrito por Thomas Laqueur115, da consolidação da concepção de que os 

seres humanos eram divididos em apenas dois sexos, sendo estes totalmente 

opostos: o sexo feminino e o masculino, sendo que a cada um deles caberiam 

características e funções específicas, intercambiáveis. Connell exemplica este fato 

com a exclusão das mulheres do ambiente universitário, justificada pela afirmação de 

que a mente feminina era delicada demais para aguentar as pressões e demandas 

acadêmicas, e a inserção das mulheres neste meio resultaria em uma deficiência em 

suas capacidades de serem boas mães e esposas.116   

Connell destaca a importância de enfatizar que a ideia de papéis sexuais é 

recente na história, pois ao tornar-se tão comum, aparenta ser transhistórica, como se 

as diferenças biológicas sexuais sempre tivesse sido interpretadas dessa forma. 

                                                           
113Idem, pp. 19-20. 
114Idem, p. 20. 
115LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Trad. Vera Whately. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  
116CONNELL, R. Masculities. Op. cit., p. 21. 
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Porém o papel sexual como um conceito de análise nas ciências sociais data apenas 

da década de 1930, quando houve um esforço para ligar o lugar ocupado pelos sexos 

na estrutura social com as normas culturais.117 

A primeira geração dos teóricos dos papéis sexuais defendia que os papéis 

estavam fixados harmoniosamente e contribuíam com a estabilidade social, com a 

saúde mental e com o bom desempenho das funções sociais. Os papéis eram 

considerados em concordância com as instituições sociais, normas sexuais e com a 

personalidade do indivíduo.  

Entretanto, a teoria dos papéis sexuais foi amplamente questionada pelo 

feminismo acadêmico dos anos 1970, que trazia à tona a forma como os papéis 

assumidos pelas mulheres eram opressivos e mantinham as mulheres numa condição 

de subordinação. As feministas fizeram dos papéis sexuais uma ferramenta política, 

para definir problemas e sugerir soluções. De fato, os papéis sexuais poderiam mudar, 

na medida em que as expectativas e os modelos sociais também mudassem.118  

Conforme expõe Connell, influenciados pelas reivindicações e questionametos 

feministas, surge, em meados da década de 1970, o movimento do Men’s Liberation 

nos Estados Unidos, e em menor escala em outros países, liderados por autores como 

Warren Farrell e Jack Nichols que argumentavam que os papéis sexuais masculinos 

eram também opressivos aos homens e deviam ser transformados. Esta literatura 

encorajava os homens a buscarem uma versão moderna de masculinidade, com a 

ajuda de terapias, grupos de discussão e uma nova relação de cumplicidade e 

igualdade com suas famílias.  

Alguns segmentos do Men’s Liberation mantiveram-se simpáticos ao 

feminismo, compreendendo as relações de poder existentes entre os sexos, outros, 

porém, tenderam a equivaler a opressão sofrida pelas mullheres à sofrida pelos 

homens.  

Para Connell, por fim, a teoria dos papéis sexuais é, em geral, muito vaga e 

mostra uma incoerência em analisar a vida social, visto que o mesmo termo é usado 

para descrever uma ocupação, um status político, um estágio da vida, um gênero, etc. 

Na teoria dos papéis sexuais nem sempre fica claro também a desigualdade social e 

as relações de poder que permeiam as relações entre os indivíduos, pois ela é definida 

por reciprocidade, a polarização é uma parte necessária do conceito, o que faz com 

                                                           
117Idem, p. 22. 
118Idem, p. 23. 
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que haja um erro na percepção da realidade social, exagerando as diferenças entre 

homens e mulheres, enquanto despreza outros marcadores sociais importantes como 

raça, classe e sexualidade: “‘Sex role’ is basically an inappropriate metaphor for 

gender interactions”.119  

Há também, além dos projetos e conhecimentos citados acima, um tipo de 

abordagem que, desde meados do século XX, emergiu nas ciências sociais e que hoje 

tem grande aplicação nas análises, isto é, a evidenciação da diversidade e das 

transformações que permeiam o conceito de masculinidade. 

Connell, da mesma forma que Alves120, compreende que o conhecimento 

histórico, até então, foi produzido a partir do ponto de vista masculino como uma 

história universal. Todavia, as novas abordagens da história se abriram para o uso do 

conceito de masculinidade como um conceito construído histórica, cultural e 

socialmente. 

Embora haja ainda muitos estudos históricos sobre as normas culturais 

masculinas, há uma tendência mais incisiva, influenciada pelos estudos históricos 

sobre as mulheres, para analisar os problemas sociais decorrentes de certas 

definições sociais de masculinidade. Alguns destes estudos continuam usando o 

conceito de papéis sexuais, porém, para Connell, os melhores e mais densos 

trabalhos que estão sendo feitos, na história, sobre masculinidade são aqueles que 

vão das normas às instituições que as engendram. Fica claro, nestes estudos, a forma 

como a masculinidade está profundamente enredada na história das instituições, das 

estruturas econômicas, bem como das agências e lutas sociais.121  

Já com a antropologia e a etnologia, Connell explica que houve uma grande 

tradição positivista na análise da masculinidade que buscava descobrir uma definição 

simples de masculinidade, ou seja, o que os homens realmente são, presumindo que 

fosse um objeto estável, constante, tendo uma essência comum em diferentes povos, 

classes e temporalidades. Porém uma nova explicação oriunda da etnologia vem 

construindo novas interpretações: ainda que trabalhando com os contatos 

estabelecidos entre as sociedades autóctones e a expansão política e econômica das 

sociedades ocidentais, o foco muda agora para os questionamentos sobre o olhar do 

                                                           
119Idem, p. 26. 
120ALVES, Maria de Fátima. Masculinidade/s: considerações a partir da leitura crítica de alguns textos 
que focalizam os homens. Op. cit. 
121CONNELL, R. Masculinities. Op. cit., pp. 28-29. 
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colonizador sobre o colonizado, as relações de poder que definem quem é o detentor 

do conhecimento e quem não o é, enquanto que o viés positivista suprimia a dimensão 

histórica das relações de poder que definiram as subjetividades e identidades nos 

processos do colonialismo. Connell argumenta que o conhecimento etnológico sobre 

a masculinidade é valioso precisamente para entendê-la como parte de uma história 

global – no sentido de que envolve o mundo inteiro – “a history marked by 

dispossession, struggle and transformation”122. 

Por fim, a sociologia, campo dos mais antigos trabalhos sob a análise dos 

papéis sociais, foi o conhecimento que mais rompeu com esta abordagem. Desde o 

fim do século XX e neste começo do XXI, diz Connell, os estudos sociológicos sobre 

a masculinidade, e mais amplamente sobre gênero, vêm se multiplicando 

intensamente e novas linguagens teóricas vêm sendo propostas. Alguns dos temas 

destes estudos recentes são: a construção da masculinidade no dia a dia, a 

importância da economia e das estruturas institucionais, a significante diferença entre 

as masculinidades e caráter contraditório e dinâmico do gênero, construído a partir 

das interações sociais.123  

A sociologia também trouxe para a análise da masculinidade as diferenças 

entre classe e/ou raça, porém evidenciando que estes não são nem fixos nem os 

únicos padrões de diferença, visto que esta também pode ser produzida dentro de 

uma mesma configuração cultural ou institucional. Para Connell isso é um fato de 

extrema importância, visto que não basta reconhecermos as diferenças nas 

masculinidades, também temos que reconhecer as relações entre elas, construídas a 

partir de exclusão, inclusão, intimidação e exploração: são relações de subordinação 

e dominação, de aliança e de margilização.124 

Depois de analisar os três tipos de projetos científicos e acadêmicos sobre a 

masculinidade, Connell discorre sobre aquele tipo de abordagem que ocorreu fora da 

academia, em meio à luta social e política e que produziu um nível significante de 

informações e conhecimentos sobre o tema. 

Enquanto o conhecimento acadêmico, na maioria das vezes, toma uma forma 

descritiva do objeto (o que é ou o que foi), o conhecimeto político é muito mais ativo, 

preocupado com o que tem de mudar, o que deve desaparecer e o que pode ser feito.  

                                                           
122Idem, p. 34. 
123Idem, p. 35. 
124Idem, p. 37. 
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Este tipo de conhecimento político sobre a masculinidade aparece em diversos 

contextos e pode ter diversas abordagens, como, por exemplo: as abordagens anti-

sexistas do movimento Men’s Liberation, preocupadas com a transformação de uma 

masculinidade tida como tóxica; os discursos sobre a masculinidade vindos de grupos 

conservadores ou religiões fundamentalistas, reivindicando a restauração daquilo que 

eles pensam ser a família e a masculinidade “tradicionais”; e por fim, as análises sobre 

a masculinidade desenvolvidas por dois importantes movimentos de contestação, o 

Movimento Gay e o Movimento Feminista.125   

Em meados do século XX, viu-se crescer, intensificar e se organizar o 

Movimento Gay, mobilizando-se por direitos civis, segurança e representatividade no 

espaço cultural. Estas reivindicações surgiram em reação, entre outros motivos, às 

longas experiências de rejeição e abuso sofridos pelos homens gays vindos 

principalmente dos homens heterossexuais. O termo homofobia, conforme explica 

Connell, foi cunhado nos anos 1970 para descrever as experiências de violência. 

Homofobia não é apenas uma atitude particular, mas engloba também uma prática 

social, que vai desde discriminação no mercado de trabalho, desvalorização nas 

mídias, aprisionamentos, violências verbais, psicológicas e físicas, até assassinatos. 

Estas práticas definem um limite social entre a “real” masculinidade e aquela que deve 

ser rejeitada. De acordo com Connell, o incipiente Movimento Gay viu a opressão dos 

homossexuais como parte de uma empresa maior de manutenção de uma ordem 

social autoritária, entendendo-a como conectada à opressão das mulheres.  

Algumas das tácticas usadas dentro do movimento para atacar a masculinidade 

e a sociedade homofóbica incluíam afrontar diretamente as convenções de gênero – 

afetos em público, a cultura das drag queens. Dessa forma, os conhecimentos 

gerados através do Movimento Gay incluem a ambiguidade do gênero, a tensão entre 

corpos e identidades, as contradições dentro e acerca da masculinidade.  

O Movimento Feminista compartilhou com o Movimento Gay o conceito de 

opressão, mas deu a ele uma outra ênfase. A análise feminista sublinhou a posição 

estrutural do homem, evidenciando o controle masculino das mídias, das corporações, 

do governo, dos melhores trabalhos e cargos mais remunerados e também o controle 

dos meios de violência. Além disso, a análise feminista também documentou um 

investimento masculino na manutenção das ideologias que aprisionam as mulheres à 

                                                           
125Idem, p. 39. 
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vida doméstica e na desconsideração ou mesmo recusa em escutar, compreender e 

atender as reivindicações por igualdade. O termo patriarcado surge também nos anos 

1970, como afirma o autor, e vem para descrever este sistema de dominação de 

gênero. 

A partir da discussão, sistematização e propagação desta onda de 

conhecimentos e análises feministas sobre a situação social da mulher, mostra 

Connell, muitas feministas começaram a experimentar, dentro de suas próprias vidas 

pessoais, novas formas de relações de gênero, como por exemplo, dentro de suas 

famílias, tentando negociar com os parceiros uma nova forma de divisão do trabalho 

doméstico e dos cuidados com as crianças.  

O foco, no entanto, da análise feminista sobre o homem vem mudando, nos 

últimos tempos, de uma visão sobre o homem como aquele que, através do 

patriarcado, favorece-se com o consumo do trabalho doméstico feminino não 

remunerado, para uma visão do homem como aquele que detém os meios de 

violência. A partir destas novas discussões, surge em alguns meios feministas a ideia 

de que todo o homem é um estuprador em potêncial, ou seja, nesta linha de análise, 

a masculinidade em si mesma é violenta, donde decorre que todo e qualquer homem 

pode vir a tornar-se violento, sentir-se no direito de usar a violência, não sendo 

considerada aqui a violência como ação de um grupo desviante ou uma exceção, ao 

contrário, a violência é a própria regra da masculinidade.  

O Movimento Feminista tem diferentes perspectivas quanto à potencial 

mudança dos homens. Connell percebe isso em dois sentidos: algumas vertentes 

acreditam que novas formas de relações de gênero podem ser negociadas e 

colocadas em prática, outras vertentes pensam que a misoginia está tão enraizada 

que a mudança só viria através da separação ou da coerção.  

Connell também elucida que, para algumas vertentes feministas, o movimento 

Men’s Liberation foi visto como um meio de os homens extrairem benefícios com o 

feminismo sem, com isso, abrir mão de seus privilégios, este movimento seria como 

que uma modernização do patriarcado. Por isso, há muito ceticismo, entre as 

feministas, sobre as visões do “novo pai”, do “novo homem”, um homem mais sensível, 

destituído da masculinidade violenta e autoritária.  

Por outro lado, há análises feministas que acreditam e defendem a necessidade 

de uma mudança e uma complexidade maior na abordagem e na experiência das 
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relações de gênero. Nesta linha, aparece o trabalho de Lynne Segal126, em que a 

autora enfatiza que as mudanças não são determinadas apenas pelos homens e suas 

consciências, acontecem influenciadas de diversos modos pelas circunstâncias 

sociais, econômicas e culturais.  

É certo, por fim, para sintetizar, que ambos os Movimentos Gay e Feminista 

entendem a masculinidade como sendo fudamentalmente ligada ao poder, organizada 

através da dominação e resistente à mudança.  

Com base nesta discussão, Connell passa então a questionar se a 

masculinidade é de fato um problema dentro das políticas de gênero ou se o problema 

seriam os arranjos institucionais que produzem as desigualdades e tensões que 

fizeram vir à tona as reflexões sobre a masculinidade? Qual seria exatamente o objeto 

de um estudo sobre os homens? 

Poder-se-ia argumetar que o que é mais ou menos constante na história dos 

homens seria a anatomia e a fisiologia do corpo masculino. Por conseguinte, 

masculinidade seria uma característica daquele indivíduo que possui um pênis, ou 

então o conjunto cromossômico XY e uma determinada quantidade de testosterona 

no corpo. Aparentemente, isso resolveria um problema lógico, porém, numa análise 

mais atenta, isso se torna vago: “what action of any man in the world would not be an 

instance of masculinity?”127, ou seja, dentro desta perspectiva, é impossível explorar 

a diversidade, as contradições e a fluídez dentro dos gêneros, por exemplo, 

características da masculinidade na mulher e da feminilidade no homem. “To believe 

that we can understand the social world through a biological demarcation is to 

misunderstand the relation between bodies and social processes”128 

Para a autora, masculinidade e feminilidade são conceitos inerentemente 

relacionados, adquirindo significado apenas quando em relação um com o outro, como 

uma demarcação social de oposição. Disso decorre que a masculinidade, enquanto 

objeto de análise, é sempre “masculinidade-em-relação-a”. Há de se considerar dois 

pontos como entrelaçados: deve-se reconhecer as dinâmicas sociais na construção 

da/s masculinidade/s, não tentando lê-la/s apenas pela subjetividade dos homens, 

porém também deve-se reconhecer e levar em conta o argumento feminista sobre a 

                                                           
126SEGAL, Lynne. Slow Motion. Changing masculinities, changing men. Third Edition. New York: 
Palgrave MacMillan, 2007.  
127CONNELL, R. Masculinities. Op. cit¸ p. 43. 
128Ibidem. 
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importância do desejo e da motivação dos homens em reproduzir o patriarcado. 

Analisar a masculinidade é envolver, relacionar e entrelaçar ambos personalidade e 

relações sociais.  

Por fim, respondendo aos questionamentos postos acima, Connell argumenta 

que as relações de gênero constituem um objeto coerente para uma análise científica. 

O conhecimento sobre a masculinidade emerge dentro de um projeto de 

conhecimento sobre as relações de gênero. 

Amanda Oliveira Rabelo129 concorda com Connell neste último aspecto e traça, 

em seu artigo, a forma como os estudos de gênero contribuíram para a análise da 

masculinidade.  

Segundo a autora, o conceito gênero desenvolveu-se, nas análises feministas, 

em meados da década de 1970 e, de modo geral, salvo as discordâncias ou 

particularidades de cada autor(a), gênero se define como a construção social e cultural 

de atributos diferentes para homens e mulheres, efetivada e reforçada durante toda a 

vida e que acaba determinando as relações entre os sexos.130 Com o conceito de 

gênero, sublinha-se o caráter social das distinções entre os sexos e a própria rejeição 

da categoria sexo como conceito de análise das diferenças naturais e biológicas entre 

os indivíduos, pois mesmo este conceito – sexo – é reconhecido, hoje, como 

permeado pelas relações de gênero e não uma verdade natural e fixa sobre os corpos 

humanos. Gênero é a forma como as culturas interpretam, organizam, experimentam 

e expressam as diferenças sexuais entre os indivíduos. Referenciando aqui mais uma 

vez Connell, gênero é uma prática social que se refere aos corpos sexuados, mas não 

se reduz a eles, justamente porque o gênero existe na medida em que o biológico não 

determina o social.131   

Para uma análise de gênero é importante reconhecer que estas relações vão 

muito mais além do que apenas as interações cotidianas entre indivíduos, mas são 

também, como elucida Rabelo, uma estrutura ampla que abrange vários aspectos da 

vida social como família, política, sexualidade, intituições, normas, identidades e tem 

uma dimensão local e internacional.132  

                                                           
129RABELO, Amanda O. Contribuições dos estudos de gênero às investigações que enfocam a 
masculinidade. Ex Aequo, n. 21, 2010, pp. 161-176. 
130Idem, p. 161. 
131CONNELL, R. La organización social de la masculinidad. In : VALDÉS, Teresa; OLAVARRÍA, José. 
(Orgs.) Masculinidad/es. Poder y crisis. Santiago, Chile : Isis Internacional, 1997, p. 35.  
132RABELO, Amanda O. Op. cit., p. 163. 
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Recorrendo às autoras Sílvia Yannoulas et al.133, Rabelo conceitua que os 

estudos de gênero são um corpus de saber científico, tendo por objetivo oferecer uma 

categoria e uma metodologia de análise das representações e condições de existência 

dos indivíduos sexuados – homens e mulheres – em sociedades passadas e futuras. 

Para a autora, as principais características dos estudos de gênero são: a) 

comparatividade, dentro da análise de gênero, é importante destacar as diferenças, 

semelhanças e mudanças nas relações, representações e experiências de existência 

dos indivíduos em diversos aspectos da vida (trabalho, família, etc) e em diversos 

tipos de análise (comparação social, cultural, temporal, etc); b) transversalidade, 

exigindo a análise de gênero uma abordagem multidisciplinar, pois os problemas e 

objetos da análise são transversais e multilaterais; c) politicidade, é preciso ter-se uma 

análise das relações hierárquicas de poder; d) historicidade, ter a consciência de que 

o gênero é um fenômeno temporalmente mutável; e) e por fim, espacialidade, assim 

como o gênero é temporal, ele também é espacial e variam de uma sociedade e de 

um local para outros.134   

Além destas características, dessa vez citando Joan Scott135, Rabelo discorre 

também sobre a importância do conceito de sujeito e subjetividade para a análise nos 

estudos de gênero. Para ambas as autoras, a subjetividade também é construída em 

contextos sociais e históricos, decorrendo disso que as análises de gênero devem 

reconhecer a importância dos sentimentos e das experiências cotidianas dos 

indivíduos e a forma como mesmo as identidades e subjetividades estão imbricadas 

de relações de poder, aqui empregando uma noção de poder mais próximo do 

conceito foucaultiano, um poder exercido nos âmbitos micro e cotidiano da vida, 

sempre relacional e nunca unificado, fixo e centralizado.136  

Por fim, é importante destacar que, para uma análise empreendida nos estudos 

de gênero, é imprescindível ter em mente que este é um conceito relacional. Estudar 

as condições das mulheres é sempre também estudar as condições dos homens, e 

vice-versa. Ambos os sexos, como evidencia Rabelo, assumem comportamentos, 

representações e experiências subjetivas e corporais que lhes foram socialmente 

                                                           
133YANNOULAS, Sílvia, et al. Feminismo e academia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
V. 81, n. 199, pp. 425-451. 
134RABELO, Amanda O. Op. cit., pp. 164-165. 
135SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, v. 16, n. 2, 
pp. 5-22. 
136RABELO, Amanda O. Op. cit., p. 167. 
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impostos. A masculinidade e a feminilidade são construídas na interação entre os 

sexos.  

 

3.2. MASCULINIDADES – ABORDAGEM TEÓRICA ATRAVÉS DOS ESTUDOS 

DE GÊNERO 

 

Neste trabalho, tratamos a masculinidade pelo conceito de gênero. Para isso, 

recorro a duas principais autoras: Judith Butler, para compreender o que é o gênero, 

como ele funciona e como se pode usá-lo na construção da análise, e Connell, que 

oferece um rico modelo metodológico para abordar a masculinidade.  

Butler137 é fundamental neste estudo, na medida em que oferece o arcabouço 

teórico sobre a performatividade de gênero. Segundo ela, o gênero é demarcado 

sobre uma superfície corpórea através de atos, gestos e desejos, que são, por sua 

vez, performativos, ou seja, são fabricações sustentadas por signos corpóreos e 

discursivos que pretendem organizar, dar coerência e integridade  à identidade do 

sujeito. Porém essa integridade e coerência são apenas uma ilusão mantida 

discursivamente visando regular a sexualidade dos indivíduos de acordo com a 

estrutura da heterossexualidade compulsória, que, por sua vez, necessita 

obrigatoriamente da crença em sua verdade, naturalidade e indispensabilidade.  

Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro 

é uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então 

parece que os gêneros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas 

somente produzidos como efeitos da verdade de um discurso sobre a 

identidade primária e estável.138 

 

Dessa forma, para Butler, não existe um gênero original, ao contrário, todas as 

identidades de gênero são imitações. A identidade de gênero seria, portanto, histórias 

pessoais e culturais de significados recebidos através de práticas imitativas que se 

referem a outras imitações e que, em conjunto, formam a ilusão de um eu de gênero 

primário e coerente. Essas histórias condicionam e limitam as possibilidades dos 

                                                           
137BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
138Idem, p. 195. 
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sujeitos. Logo, o gênero é um ato tanto intencional quanto performativo, “onde 

‘performativo’ sugere uma construção dramática e contingente de sentido”139.  

Esta construção do gênero acontece, conforme explica Butler, como 

sobrevivência cultural, de onde que as performances de gênero são estratégias  de 

sobrevivência em um sistema compulsório binário para que os indivíduos se sintam e 

sejam reconhecidos pelos demais como entendível, como coerente e como humano. 

De fato, há, na sociedade contemporânea, como em outras no passado, uma punição 

àqueles que não desempenham “adequadamente” seu gênero, tampouco são vistos 

como humanos, como corpos que importam.  

Além disso, Butler também elucida que a ação do gênero requer uma 

performance repetida, sendo que esta repetição é, ao mesmo tempo, reencenação e 

também uma nova experiência.  

Mostrar-se-á então que o eu de gênero permanente é estruturado por atos 

repetidos que buscam aproximar o ideal de uma base substancial de 

identidade, mas revelador, em sua descontinuidade ocasional, da falta de 

fundamento temporal e contingente de “base”.140 

 

É justamente nessa descontinuidade e impossibilidade de se imitar e repetir os 

gêneros de forma perfeita que se abre espaço para a transformação dos gêneros. 

O fato de a realidade de gênero ser criada mediante perfomances sociais 

contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de 

masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes também são 

constituídas, como parte da estratégia que oculta o caráter performativo de 

gênero e as possibilidades performativas de proliferação das configurações 

de gênero fora das estruturas restritivas da dominação masculinista e da 

heterossexualidade compulsória.141  

 

No que se refere diretamente à masculinidade, Elisabeth Badinter142, ao 

analisar como essa é produzida, também atenta para o fato de que esta nunca é 

consistente, permanente e coerente, porém sempre necessita de um reforço e 

constante disciplina. Nosso próprio linguajar revela a inconsistência dessa visão do 

masculino: “a ordem ‘seja homem’, tão frequentemente ouvida, implica que isso não 

                                                           
139Idem, p. 199. 
140Idem¸ p. 201. 
141Ibidem. 
142BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Op. cit. 
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é tão evidente e que a virilidade não é, talvez, tão natural quanto se pretende”.143 Ser 

homem, desse modo, é um esforço, uma produção, que não cessa em toda vida do 

homem. É preciso que se prove que se é homem: “O homem é, portanto, uma espécie 

de artefato e, como tal, corre sempre o risco de apresentar defeito”.144 

Aqui mais uma vez com Connell, entendemos que a masculinidade emerge 

num sistema de gênero, portanto, é necessário, ao invés de se definir ela própria como 

um objeto coerente de estudo, centrar-se nos processos e relações pelos quais os 

indivíduos levam suas vidas embuídas de gênero, este visto como uma forma de 

ordenamento da prática social, em que a vida cotidiana aparece organizada em torno 

da esfera reprodutiva e das estruturas corporais. Está incluído neste aspecto 

reprodutivo o despertar sexual, as relações sexuais, o parto, os cuidados com as 

crianças e as diferenças e semelhanças corporais. Para Connell 

La masculinidad (…) es al mismo tiempo la posición en las relaciones de 

género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen 

con esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia 

corporal, en la personalidad y en la cultura.145 

 

A masculinidade – e a feminilidade, por consequinte – é, dessa forma, um 

projeto de gênero.  

Connell também evidencia que este projeto de gênero vai além do corpo e das 

vidas pessoais, mas está presente também nas instituições, como o Estado, o 

ambiente de trabalho, a escola, entre tantas outras. Reconhecer isto é reconhecer que 

as instituições e suas práticas estão estruturadas em relação à esfera reprodutiva. 

A partir disso, Connell organiza um esquema de análise para a estrutura do  

gênero que atenta para três dimensões nas quais acontecem as relações de gênero: 

a) relações de poder: a subordinação das mulheres e a dominação dos homens, 

denominado pelo feminismo como patriarcado; b) relações de produção: o caráter de 

gênero do capital, em que há uma divisão de gênero no trabalho, que resulta no 

controle masculino dos meios e dos bens; c) cathexis: o desejo sexual imbuído de 

práticas de gênero. Dentro destas três dimensões, Connell adiciona também as 

relações de raça, classe, etnia e nacionalidade.146 

                                                           
143 Idem, p. 3. 
144 Idem, p. 4. 
145CONNELL, R. La organización social de la masculinidad. Op. cit., p. 35. 
146Idem, pp. 37-38. 
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Isto posto, Connel passa a descrever seu método de análise da masculinidade: 

o primeiro passo é reconhecer que há mais de um tipo de masculinidade que por sua 

vez, mantêm relações entre si de classe, raça e gênero. Há, por exemplo, homens 

gays negros, trabalhadores fabris gays, transsexuais burgueses, e assim por diante. 

Donde Connell identifica quatro principais tipos de relações estabelecidas dentro e 

entre as masculinidades: hegemonia, subordinação, cumplicidade e marginalização. 

Hegemonia, para Connell, influenciado pela análise de Gramsci, “se refiere a la 

dinámica cultural por la cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo en la 

vida social”147. Logo, a masculinidade hegemônica é definida como uma configuração 

de práticas que compõem a resposta e a solução para o problema de legitimidade do 

patriarcado, garantindo a posição dominante dos homens e a subordinação das 

mulheres. Segundo Connell, em qualquer tempo, exalta-se culturalmente uma forma 

de masculinidade em vez de outra, sendo que a hegêmonia só é estabelecida se há 

uma correspondência entre o ideal cultural e o poder institucional.  

A maioria dos homens, no entanto, não encarnam total e perfeitamente a 

masculinidade hegemônica. Esta está sempre representada como o ideal em 

personagens e figuras tidas como poderosas, porém encontram poucos ou quase 

nenhum correspondente na vida real. Os indivíduos que detêm o poder institucional 

ou uma grande riqueza econômica, por exemplo, podem estar longe de encarnar a 

masculinidade hegemônica. O que marca então o sucesso da hegemonia é o apelo 

exitoso à autoridade, mais do que sua performance perfeita ou o uso da violência 

direta para manter-se, apesar de a violência ser um recurso implícito que sustenta a 

autoridade. 

Connell enfatiza que a masculinidade hegemônica é uma relação histórica, 

móvel, reformulando-se quando mudam as condições pelas quais ela existe, sendo 

possível novos grupos surgirem e questionarem o modelo antigo, propondo uma nova 

hegemonia.148 

Já as relações de subordinação referem-se aos tipos específicos de dominação 

que ocorrem entre os diferentes grupos de homens. O caso mais significativo deste 

tipo de relação, nas sociedades ocidentais, é a subordinação dos homens 

homossexuais pelos homens heterossexuais. Esses são renegados ao mais baixo 

nível na hierarquia de gênero entre os próprios homens. A homossexualidade, na 
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ideologia patriarcal, é tudo aquilo que é simbolicamente contrário e excluído da 

masculinidade hegemônica, sendo prontamente e continuamente associada à 

feminilidade.  

Como já foi destacado acima, quase nenhum homem pratica e encarna 

totalmente a masculinidade hegemônica, porém, quase todos os homens beneficiam-

se dela, já que ela é sustentada pelo patriarcado, que faz com que todos os homens 

obtenham vantagens através da subordinação das mulheres. Esse tipo de relação é 

o que Connell especifica como relação de cumplicidade. Isso pode ser visto, 

claramente, nas situações em que os homens mantêm relações diretas e profundas 

com as mulheres, em que, mais do que dominação e autoridade violentas nuas e 

cruas, as relações são ditadas por compromisso, afeto e negociação, como por 

exemplo, no matrimônio, na paternidade e na vida comunitária. Acontece que grande 

parte destes homens, argumenta Connell, mesmo amando suas mães, esposas e 

filhas, e mesmo nunca tendo sido violentos com mulheres, não questionam o 

patriarcado e continuam obtendo vantagens e benefícios culturais e sociais através 

dele.  

Por último, o conceito de marginalização refere-se, mais do que as outras, às 

interrelações estabelecidas entre classe, raça e gênero. Por exemplo, em um contexto 

histórico e social de dominação racial branca, as masculinidades negras são 

marginalizadas socialmente e passam a, coercitivamente, moldarem-se e encarnarem 

a masculinidade branca. Da mesma forma, pode-se ver masculinidades da classe 

trabalhadora sendo ajustadas às masculinidades das classes dominantes. A 

marginalização é, afirma Connell, sempre relativa à autorização provinda da 

masculinidade hegemônica do grupo dominante. 

Para sintetizar 

Estos dos tipos de relación – hegemonía, dominacíon/subordinacíon y 

complicidad por un lado, y marginalizacíon/autorizacíon, por otro lado – 

entregan un marco en el cual podemos analizar masculinidades específicas. 

(...) términos tales como la “masculinidad hegemónica” y “las masculinidades 

marginadas”, denominan no tipos de carácter fijos sino configuraciones de 

práctica generadas en situaciones particulares, en una estructura cambiante 

de relaciones. Cualquier teoría de la masculinidad que tenga valor deve dar 

cuenta de este proceso de cambio.149  

                                                           
149Idem, p. 43. 
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Consideramos, portanto, nesta monografia, a masculinidade como um conjunto 

de atributos performativos de gênero que moldam as identidades dos homens, os 

quais nenhum homem realmente e totalmente consegue encarnar, tendo de ser 

reforçado, disciplinado e fiscalizado durante toda sua vida. A masculinidade foi 

construída em relação à feminilidade, na maioria das vezes como sua oposição. 

Consideramos também, com a conceitualização de Connell, que existem diversas 

masculinidades. E por fim, consideramos que a masculinidade hegemônica foi 

construída sobre a base do patriarcado, exercendo relações hierárquicas de poder, 

violência e opressão em relação às mulheres e aos outros homens que, de uma forma 

ou de outra, não apenas não encarnam a masculinidade hegemônica mas também 

parecem como um defeito e/ou desviante.  

 

3.3.  ALGUNS ASPECTOS DA MASCULINIDADE HEGEMÔNICA BRASILEIRA 

NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Antes de tratar especificamente da masculinidade na sociedade brasileira, é 

imprescindível buscar a construção histórica da masculinidade na cultura ocidental, 

num exercício genealógico da história, como proposto por Michel Foucault150, 

entendendo que os acontecimentos não são lineares, mas permeados por conflitos, 

continuidades e descontinuidades e que não existe uma origem ou essência pura dos 

fatos, porém camadas de discursos e interpretações históricos, sociais e culturais.  

Neste trabalho, distinguimos três grandes aspectos conectados com a 

masculinidade hegemônica na cultura ocidental, que ao mesmo tempo a modelam e 

são modelados por ela: a) o racionalismo iluminista e a moral burguesa higienista; b) 

os processos coloniais; c) e o cristianismo; todos processos interrelacionados, 

confluentes e contemporâneos.  

Victor Seidler151 analisa a masculinidade hegemônica a partir de sua 

identificação com a razão ocidental. Conforme expõe o autor, o desenvolvimento da 

                                                           
150FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do Poder. Org. Roberto 
Machado. PDF, pp. 12-22. Disponível em: 
<https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/A_Microfisica_do_Poder_-_Michel_Foulcault.pdf>. 
Acesso em 27 de fevereiro de 2019. 
151SEIDLER, Victor. Transforming masculinities. Men, cultures, bodies, power, sex and love. Taylor 
& Francis e-Library, 2006.  
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61 
 

razão iluminista, a partir do século XVIII, teve um enorme impacto para a cultura do 

ocidente, uma vez que organiza os princípios e conceitos numa relação de oposição, 

como esferas inconciliáveis. Dessa forma, desde Decartes no século XVII, o espírito 

se opunha ao corpo, a razão à emoção, o humano ao animal, o civilizado ao primitivo, 

o público ao privado, e por fim, o masculino ao feminino. Mas, além disso, essa relação 

de oposição era imbuída de relações de poder e valor. As esferas da razão, do 

espírito, do humano, do civilizado e do masculino eram consideradas como  tendo 

mais valor, portanto consideradas sempre numa relação hierárquica. Essa relação de 

oposição e de poder determinou a forma como, na modernidade, construíram-se 

também as relações de gênero.  

Thomas Laqueur152 expõe esse processo ao traçar a maneira com que a 

modernidade estabeleceu a diferença cultural, social e discursiva entre os sexos, 

diferença esta que antes, do período pré-iluminista até à Antiguidade europeia, 

remetia-se apenas a uma diferença quantitativa.  

Segundo o autor, durante muito tempo, acreditou-se que só havia um sexo, que 

homens e mulheres tinham corpos semelhantes, a diferença era que os órgãos 

sexuais dos homens pendiam externos e os das mulheres eram internos. Foi por volta 

de 1800 que os autores, de diversas áreas, passaram a delimitar quais seriam as 

diferenças fundamentais e irredutíveis, porque qualitativas, entre os homens e as 

mulheres, baseadas em diferenças biológicas constatáveis. A partir de então, não 

apenas os sexos eram diferentes, mas, como diz Laqueur, todo o aspecto concebível 

do corpo e da alma, do físico e da moral e a relação que estes mantêm entre si foram 

percebidos e estabelecidos como opostos.  

Assim, o antigo modelo no qual homens e mulheres eram classificados 

conforme seu grau de perfeição metafísica, seu calor vital, ao longo de um 

eixo cuja causa final era masculina, deu lugar, no final do século XVIII, a um 

novo modelo de dismorfismo radical, de divergência biológica. Uma anatomia 

e fisiologia de incomensurabilidade substituiu uma metafísica de hierarquia 

na representação da mulher com relação ao homem.153 

 

A vida política, econômica e cultural dos homens e das mulheres, neste novo 

projeto de significação da diferença sexual, viu-se, assim como o próprio sexo, 

organizada através das noções de oposição e de irredutibilidade. Dessa forma, foram 
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instituídos os papéis de gênero e as esferas da vida restritos para cada um dos sexos: 

ao homem, que supostamente tinha uma biologia mais favorável ao desenvolvimento 

da razão, caberia a esfera pública, do político, do trabalho, e seu papel, na sociedade, 

era, primeiramente, ser o agente da civilização e do Estado, do desenvolvimento da 

ciência, da cultura e da sociedade, depois, ser provedor do seu lar, dar o sustento, 

através dos ganhos de seu trabalho, à sua família, ser o exemplo e o introdutor da 

vida pública para seus filhos. À mulher, por sua vez, destinava-se a esfera privada, o 

lar, a maternidade, o destino biológico e moral da mulher, condição em que ela poderia 

dar sua contribuição à sociedade e ao Estado enquanto cidadã. 

Esta nova forma de interpretar os corpos não foi, segundo Laqueur, uma 

consequência de um progresso no conhecimento científico, mas sim, resultado de dois 

desenvolvimentos analíticos distintos: um epistemológico e outro político. No campo 

da epistemologia, houve, no fim do século XVII, uma mudança na visão e na 

significação do corpo. Enquanto a Antiguidade via o corpo como um microcosmo, 

mantendo uma relação com uma ordem maior, na qual cada nível na natureza estava 

ordenado hierarquicamente, dentro de várias camadas de significação, na 

Modernidade, a ciência rompe com as hierarquias de analogias de ordem cósmica e 

metafísica e vê o corpo e as diferenças corporais como algo puramente anatômico e 

biológico, ainda que mantivessem julgamentos de valor e hierarquias quanto ao corpo, 

mas dessa vez, explicadas pela ordem material da natureza. 

As circunstâncias políticas, por sua vez, conforme aponta o autor, foram o 

declínio do poder da Igreja Católica e a ascensão das Igrejas Protestantes, o 

desenvolvimento da filosofia e da política iluministas, bem como o desenvolvimento 

de novos espaços públicos, as possibilidades de mudança social provindas da 

Revolução Francesa, o conservadorismo pós-revolucionário, o feminismo, o 

desenvolvimento da industrialização, do sistema de fábricas e da reestruturação da 

divisão do trabalho, o surgimento do livre mercado, o nascimento das classes e uma 

consolidação de uma moral burguesa. A reconstrução do corpo, destaca Laqueur, não 

foi causada por nenhum destes desenvolvimentos, mas sim foi intrínseca a cada um 

deles.154 

Cremos que uma noção fundamental exposta por Laqueur é justamente a não 

naturalidade da diferença sexual, sendo esta, como conhecida hoje, um produto da 
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ciência e do racionalismo modernos, imerso num contexto político e cultural que 

estabelece relações de oposição e de valor entre os conceitos e os corpos, conforme 

visto também com Victor Seidler. 

É importante destacar que a diferença sexual não se referiu apenas aos 

âmbitos biológios e sociais, mas também foram internalizados subjetivamente pelos 

indivíduos. Houve um esforço para adequar também a personalidade dos homens e 

das mulheres ao que se esperava social e culturalmente deles: enquanto que as 

mulheres eram tidas como seres emocionais, delicados, frágeis, dóceis, gentis, 

naturalmente cuidadoras e maternas, os homens deveriam ser racionais, fortes, viris, 

autoritários, naturalmente protetores e aventureiros. Como se verá mais à frente, esse 

empenho no nível da subjetividade para moldar um tipo de masculinidade foi basilar 

para a forma como os homens vivenciaram a paternidade.  

Além da análise de Seidler que relaciona a masculinidade hegemônica com o 

racionalismo iluminista, Connell155 propõe examiná-la a partir da conexão entre a 

construção da moderna ordem de gênero com o surgimento dos impérios coloniais 

europeus e da expansão global da economia capitalista. 

We cannot understand the connection of masculinity and violence at a 

personal level without understanding that it is also a global connection. 

European/American masculinities were deeply implicated in the world-

wide violence through which European/American culture became 

dominant.156 

 

Quatro pontos são levantados por Connell como sendo particularmente 

importantes para o desenvolvimento das práticas sociais que hoje configuram a 

masculinidade.  

O primeiro deles é a transformação cultural que provoca uma nova 

compreensão da sexualidade e da personalidade na Europa. Aqui Connell também 

segue a linha proposta por Victor Seidler: por um lado, com a Igreja Católica perdendo 

seu poder sobre a política, sendo contestada desde o Renascimento, o poder religioso 

institucional sobre a vida privada e o mundo intelectual declinando, faz com que cresça 

culturalmente a ênfase na instituição familiar como abrigo para uma sexualidade 

saudável, moral e santificada. De outro, a nova noção de individualismo, provinda da 
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ascensão das igrejas protestantes, fez com que cada pessoa tivesse autonomia para 

manter uma relação com Deus, mediada dessa vez não mais inteiramente pelo clero, 

mas sim pela família, concentrando no pai a figura de pastor.  

O segundo ponto é a configuração de grandes impérios transoceânicos. O 

desenvolvimento destes impérios foi um processo de gênero desde o início, pois foi 

uma missão masculina de conquista e de comércio. Quando as mulheres iam às 

colônias, era como esposas ou serviçais em lares comandados por homens. Segundo 

Connell, o ideal de um homem conquistador que lutava e desbravava as fronteiras 

coloniais foi o primeiro a ser definido como um tipo cultural de masculinidade no 

sentido moderno: o colonizador/conquistador era uma figura desapegada, que não se 

mantinha preso aos relacionamentos sociais, que era frequentemente violento, 

buscando terras, ouro e a conversão religiosa das populações locais e era uma figura 

independente e de difícil controle para os Estados imperiais.157   

Victor Seidler também discorre sobre a forma como os processos coloniais 

foram imbuídos de significação de gênero, porém de uma forma distinta da análise de 

Connell. Seidler enxerga uma relação de gênero mantida entre colonizador e 

colonizado: dentro da sua análise do racionalismo iluminista, as relações entre 

colonizador e colonizado eram também de oposição, de forma que para o colonizador 

estava a civilização, o universalismo, a humanidade, a razão, a religião verdadeira, o 

progresso, enquanto o colonizado estava no pólo oposto do primitivo, da barbárie, da 

animalização, da emoção, do atraso. Dentro dessa perspectiva, como mostra Seidler, 

o colonizado era feminilizado, necessitando de proteção e de alguém que domasse 

seu espírito fraco e o encaminhasse à razão. O colonizador, figura masculina não só 

no ideal mas também no corpo, era a representação da salvação, da autoridade e 

também da força e violência para forçar os colonizados à civilização. Só a partir do 

colonizador que o colonizado poderia fazer sua transição da natureza à cultura, do 

animalesco ao humano.158 

O terceiro ponto, voltando a Connell, é que, a partir dos séculos XVII e XVIII, o 

crescimento das cidades europeias como centros da economia comercial capitalista, 

criaram um novo padrão de vida. Uma mudança nas condições de vida fez crescer, 

mais do que nunca, o individualismo. Conjuntamente com a primeira revolução 

industrial e a acumulação de riquezas vindas do comércio, principalmente do comércio 
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de escravos e matéria-prima das colônias, o racionalismo toma conta da cultura 

urbana e da vida cotidiana dos indivíduos.  

Com uma cultura empreendedora e um modo de trabalho capitalista, foi 

institucionalizada uma forma de masculinidade, criando e legitimando novas formas 

de divisão de gênero do trabalho.159  

Essa não foi a única mudança nas relações de gênero que surgiram com o 

crescimento das cidades a partir dos séculos XVIII e XIX. Também houve, na mesma 

época, a emergência das subculturas sexuais. Antes o que era considerado como 

anomalias de gênero e prontamente atribuídas a um corpo hermafrodita, passaram a 

ser vistas, pela medicina e ciência sexual, a partir da noção de dicotomia, binarismo e 

oposição entre os sexos já tratadas também por Thomas Laqueur, como desvios das 

normas de gênero. Havia, então, uma necessidade cultural de que o indivíduo se 

identificasse como homem ou mulher, não apenas no corpo, mas também na 

subjetividade, na identidade, ao invés de simplesmente ser localizado dentro da ordem 

social como uma pessoa que tinha um corpo masculino, feminino ou então 

hermafrodita. 

O quarto e último ponto destacado por Connell é o quadro de guerras civis pelo 

qual a Europa passou neste período, do qual resulta a consolidação do sistema 

patriarcal através da centralização dos Estados.  

Quanto às monarquias absolutistas, o Estado proporcionou a 

institucionalização do poder dos homens, através da profissionalização dos exércitos 

e do ideal de conquista colonial que moveu os Estados modernos europeus.  

Connell passa então a analisar a forma como a pequena aristocracia colonial 

foi fundamental para consolidar o sistema patriarcal nas colônias norte-americanas. 

Baseada na propriedade de terras, a masculinidade deste tipo de aristocracia esteve 

envolvida com a economia capitalista  de mercados e extração de recursos. Este tipo 

de masculinidade aristocrática foi inserida e consolidada pelas relações de parentesco 

e estavam proximamente integradas ao Estado, cuidando da administração das 

colônias e dos aparatos militares locais. A masculinidade aristocrática envolvia 

também uma autoridade doméstica sobre as mulheres, uma vez que elas estavam 

inerentemente envolvidas na manutenção das alianças entre um grupo aristocrático e 

outro.  
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Fora isso, a masculinidade aristocrática envolveu também um violento e brutal 

relacionamento com a força de trabalho, contra a qual o controle era exigido  através 

de despejos, prisões, punições físicas e morte.160  

Alguns paralelos com esse quadro elaborado por Connell pode ser feito com a 

colonização no Brasil. Aqui também houve uma pequena aristrocracia colonial que 

ficou responsável por administrar os negócios, as terras e as forças militares da 

colônia: eram os donatários, administradores das Capitanias Hereditárias. Assim 

como na colonização norte-americana, o cargo de donatário era hereditário, ou seja, 

construído a partir de uma linhagem de parentesco, o qual também teve como 

característica a autoridade sobre as mulheres. Não há dúvidas de que foi com o 

processo colonial foi iniciada a consolidação do sistema patriarcal na dinâmica social 

e cultural brasileira.  

Jurandir Freire Costa161 dá alguns sinais disso através de sua discussão sobre 

o funcionamento da família colonial. O autor mostra que não havia um sentimento de 

intimidade familiar, primeiro por conta da escravidão, fazendo com que a família 

colonial vivesse em tal nível de simbiose (senhor, escravos, esposas, filhos, parentes, 

todos entravam nesta lógica de família e/ou propriedade), que impedia a organização 

de uma vida afetiva e sentimental entre seus membros; depois por conta do pai, o 

único e máximo senhor da família, exercendo a função de pai, marido, chefe de 

empresa e comandante da tropa: “o pai representava o princípio da unidade, da 

propriedade, da moral, da autoridade, da hierarquia, enfim, de todos os valores que 

mantinham a tradição e o status quo  da família”162. Isso desestimulava todo elo afetivo 

e de intimidade, pois não havia espaço para motivações e vontades individuais. Ao 

contrário, a estabilidade da família colonial dependia da indiferença quanto às 

vontades individuais. O único interesse que valia era o do grupo e da propriedade, 

expresso e encarnado sempre pelo pai.  

Essa conjuntura também foi favorecida pelos ideais cristãos, trazidos para o 

Brasil também pela colonização. O cristianismo certamente é um dos fatores que mais 

incidiram na maneira como a cultura ocidental compreende e vivencia as relações de 

gênero. Isto, porque dentro da religião cristã, como também das outras religiões de 

origem abraâmica, como judaísmo e islamismo, há uma forte tradição patriarcal. A 
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imagem de Deus é a imagem de um homem-pai, aquele que detém a autoridade sob 

os seus, aquele que passa, através de seu sangue, seu patrimônio material e cultural. 

O homem/Deus/pai é o pastor que guia e cuida de sua família, que os dá a vida e 

também tem o poder de tirá-la. Às mulheres cabe o dever divino de ser mãe, 

receptáculo do milagre da vida dado por Deus/homem. É através de seu corpo que se 

é transmitido o patrimônio do pai, por essa mesma razão, seu corpo tem de ser 

resguardado e torna-se também patrimônio do marido.  

Sócrates Nolasco163 concorda com Jurandir Costa Freire sobre ser a autoridade 

patriarcal uma das mais marcantes características da masculinidade hegêmonica 

brasileira, porém analisa este fato pela herança cultural do coronelismo e do 

tenentismo. Mesmo se tratando de dois períodos históricos diferentes, Nolasco vê 

neles um mesmo fio condutor que ajudou a compor a identidade masculina brasileira: 

a acumulação de bens e o prestígio social. Este desejo de reconhecimento social 

moldou a imagem do homem brasileiro de caristmático, sedutor, galanteador, centro 

das atenções, esperto e malandro, aquele que faria de tudo, mesmo o que fosse ilícito, 

para atingir o prestígio esperado. A clandestinidade, elucida o autor, é um aspecto 

marcante tanto na vida privada dos homens brasileiros quanto na organização do 

Estado. Clandestinidade aqui, para Nolasco, é “a dinâmica de uma estrutura informal 

que tem como objetivo assimilar e diluir os conflitos e contradições existentes no 

sistema formal, público ou privado”164. 

Fora isso, tanto no coronelismo quanto no tenentismo é visível o poder 

patriarcal de parentesco, já discutido com Jurandir Costa Freira, e também o ideal de 

um homem viril, forte, honroso, que detém o controle e a autoridade em todos os 

assuntos que permeiam aquele contexto social. 

O que Nolasco percebe é que tanto a velha ordem colonial quanto a ordem 

republicana estão presentes ainda na sociedade brasileira, seja na construção das 

identidades sociais seja na política populista baseada em valores patriarcais.  

Os homens brasileiros continuam buscando um lugar em que possam, como 

no coronelismo, manter suas posições por meio da prestação de favores para 

outrem. Anseiam por posições sociais em que exerçam uma liderança 

predominantemente econômica, carismática, para acumular fortuna e 

prestígio.165 
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É por isso que ainda hoje o Estado brasileiro se vê envolvido numa política 

voltada para as relações de parentesco e no patrimonialismo, pois há, além da sede 

pelo poder e pelo prestígio, uma fantasia de ameaça ao poder que faz surgir regimes 

políticos autoritários e fechados em seus próprios ciclos sociais e muitas vezes co-

sanguíneos.  

O perfil do homem brasileiro enquanto político, marido, pai e amigo ainda está 

permeado pela indiferença, omissão, abandono e autoridade, seja no contexto micro 

ou macro, ainda que na esfera privada se observe uma pequena mudança em direção 

à transformação das identidades masculinas.166 

Dentro da dinâmica histórica das continuidades e descontinuidades, pode-se 

enxergar, com Jurandir Costa Freire novamente, um outro aspecto da masculinidade 

hegemônica brasileira que provém do investimento das políticas e da medicina 

higienistas de meados do século XIX.  

Ao invés do homem-pai-marido autoritário e violento como o da época colonial 

brasileira, o discurso médico passou a incentivar um novo tipo de masculinidade, em 

sintonia com o racionalismo e com a divisão binária dos sexos, porém ainda mantinha 

fortes conexões com o patriarcado.  

O homem citadino incorpora os valores higienistas de apreço ao trabalho, 

estímulo ao espírito de competição e ao individualismo, gosto pela cultura artística e 

conhecimento científico e a disciplina através da moralidade burguesa. Recorria 

menos à violência para valer sua autoridade e buscava cada vez mais a diplomacia 

dos hábitos, mais adequado aos padrões urbanos.167 

Com a higiene, a vida deste cidadão ordinário, habitante comum da grande 

cidade brasileira do séc. XIX, vai girar em torno dos filhos: vai casar para ter 

filhos; trabalhar para manter os filhos; ser honesto para dar bom exemplo aos 

filhos; investir na saúde e na educação dos filhos; poupar pelo futuro dos 

filhos; submeter-se a todo tipo de opressão pelo amor dos filhos; enfim, ser 

acusado e aceitar a acusação, ser culpabilizado e aceitar a culpa, por todo 

tipo de mal estar físico, moral ou emocional que ocorresse aos filhos.168 
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Um dos pilares do Estado higiênico foi a responsabilidade e o amor paternos. 

Este tipo de homem, porém, teve uma compensação para a privação de seu poder e 

benefício que era oferecido aos senhores coloniais: o machismo. Costa mostra como, 

apesar do incentivo à intimidade e ao amor paterno pelas políticas higienistas, esse 

novo ideal de homem não significou um abandono do sistema patriarcal. A honra do 

homem-pai higiênico residia na posse da mulher e na sua respeitabilidade sexual. 

Dessa maneira, a virilidade masculina higiênica construiu-se sobre a superioridade do 

homem e a subordinação da mulher e de tudo aquilo que se considerasse feminino e 

na afirmação da heterossexualidade. Dentro dessa lógica, ser homem era ser racional 

e não emocional, inteligente e não sentimental, moral e não indisciplinado, 

trabalhador, protetor e provedor da família e, por fim, exercer a autoridade ser sem 

violento. 

O machismo, expõe Costa, foi fundamental à ordem médico política, em 

primeiro lugar porque servia como um controle disciplinador dos próprios homens e 

dos seus. Convencido de que era o dono da mulher e o fiscal dos filhos, o homem 

sentia-se no direito de corrigi-los e discipliná-los à moral higiênica, mesmo que através 

de violências físicas e/ou morais.  

Em segundo lugar, porque o machismo regulava tanto a conduta sexual do 

homem quanto também sua conduta política. Os donos do poder, diz Costa, 

incentivaram o máximo que puderam o machismo, canalizando toda preocupação 

masculina à esfera sexual, fazendo-os calados e conformados com a realidade social 

capitalista crescente. 

Por terceiro, o homem machista intervinha de modo eficaz na educação infantil, 

transmitindo valores e noções que fizeram perpetuar a moral burguesa e a ordem 

binária e inconciliável dos sexos.  

Por último, o machismo foi a norma através da qual se construiu as relações 

conjugais e se determinou a redução do papel da mulher à maternidade.169 

Connell concorda com estas formulações, quando diz que o machismo foi 

produto da interação das culturas envolvidas no processo colonial. Os colonizadores 

– Connell fala sobre os espanhóis, mas aqui acrescentamos também os portugueses 

– consolidaram o modelo do patriarcado nas instituições e a religião católica ofereceu 
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a ideologia da abnegação da mulher. Também foi através da colonização que a 

homofobia foi cultural e socialmente assentada na América Latina.170 

Por mais continuidades que haja entre as masculinidades hegêmonicas 

ocidentais/brasileiras descritas até aqui e a atualidade, é importante ressaltar que 

essa relação não é linear, porém envolve transformações, resgates e conflitos. 

A masculinidade hegemônica, de fato, sofreu – e continua sofrendo, todos os 

dias, em todos os níveis sociais – transformações desde o fim do século XIX. Para 

Connell, três processos históricos foram responsáveis por um maior desafio à 

masculinidade hegêmonica patriarcal e higienista: o movimento feminista, a lógica do 

capitalismo industrial e as relações entre os Impérios.171  

Foi no século XIX que se viu surgir e tomar forma política o movimento 

feminista, uma mobilização pelos direitos das mulheres. O movimento feminista está, 

para Connell, intimamente ligado aos ideais do Estado liberal e aos conceitos 

civilizatórios – liberdade e igualdade, principalmente. 

A mulher burguesa desafiou as normas da moral e dos costumes domésticos, 

enquanto que a mulher da classe trabalhadora, por sua vez, contestou a dependência 

econômica ao homem. Como expõe Connell, as condições de manutenção do 

patriarcado foram transformadas com estes desafios e em consequência, a 

masculinidade hegemônica também se foi transformando. 

Com o desenvolvimento da economia industrial e do Estado burocrático, 

também no século XIX, a economia e a política dos aristocratas proprietários de terra 

declinou. A violência agora estava intimamente ligada com o racionalismo, e as 

técnicas de organização burocráticas e o desenvolvimento de novas tecnologias, 

especialmente no que diz respeito ao armamento e ao transporte, fazendo com que a 

Europa se impusesse nas disputas coloniais. A tecnologia social de uma violência 

racionalizada fez possível o seu uso em uma escala nunca antes vista. O fascismo 

surge como resgate e reafirmação da supremacia masculina patriarcal nas sociedades 

em que estavam tendo um avanço nos debates e ações em prol dos direitos e 

igualdade da mulher.  

Além disso, foi também nos fins do século XIX que se instituiu a educação em 

massa, organizada a partir das escolas secundárias e das universidades. Com a 

ampliação da educação e a multiplicação de profissionais especializados, há uma 
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reconfiguração do mercado de trabalho. Isso também afetou a masculinidade 

hegemônica, na medida em que práticas de dominação não eram compatíveis com 

práticas organizadas através da especialização e do conhecimento técnico. 

Desenvolve-se então uma polaridade entre as duas práticas de masculinidade, sem 

uma suplantar a outra, mas mantendo relações ora de oposição ora de consenso.  

Outra divisão polarizada sedimentada através do desenvolvimento do sistema 

de trabalho capitalista foi a total separação entre o lar e o local de trabalho. As 

mulheres, que eram uma ampla parte da força de trabalho nas fábricas, foram 

expulsas dos postos de trabalho industriais e são deslocadas culturalmente para o 

ambiente doméstico, consequentemente, formando uma classe trabalhadora 

predominantemente masculina e masculinizada. Esta divisão produziu um tipo de 

masculinidade relacionada com os ideais de homem provedor, com habilidades 

mecânicas, competitivo no trabalho e autoritário na esfera doméstica.  

Outro fator que interferiu na masculinidade hegemônica no século XIX foi, 

segundo Connell, a criação do termo “homossexual”, que envolveu uma demarcação, 

entre os homens, tanto médica quanto legal. Em períodos anteriores da história, a 

sodomia era uma prática sexual do homem que se encaminhasse para o caminho do 

mal e do pecado. A partir do século XIX, porém, homossexual denomina um tipo 

particular de homem, o “invertido”, simbolicamente associado à feminilidade, e a 

masculinidade hegemônica foi construída em total oposição a este tipo de 

sexualidade. De fato, agora só seria masculino aquele que fosse heterossexual. 

Todas os aspectos da masculinidade hegemônica ocidental tratados acima se 

constituíram de forma dominante na história ocidental. Porém é certo que também, 

através da colonização e, nos dias de hoje, da globalização, estes aspectos também 

podem ser vistos na história de outras sociedades e culturas, em maior ou menor 

escala.  

Na medida em que uma ordem capitalista mundial e um sistema de informação 

e de produção global vão se tornando mais completos, versões locais das instituições 

patriarcais europeias – como corporações, burocracias estatais, exércitos e escolas – 

vão se instalando, ainda que não homogeneamente.172 

Para Connell, é a partir do próprio crescimento global do poder material e social 

dos homens que se vê, no período contemporâneo, uma intensificação das tendências 
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de crise nas ordens e práticas de gênero tradicionais, aqui novamente pela atuação 

do movimento feminista contemporâneo e do movimento LGBT que se colocam aberta 

e diretamente como desafios aos privilégios dos homens e que adquirem uma 

circulação global através do mesmo processo de globalização da informação e do 

capitalismo. Acrescentamos aqui todos os pontos tratados no Capítulo I desta 

monografia como aspectos dentro das relações sociais que contribuem para os 

deslocamentos ocorridos dentro das relações de gênero. 

O autor destaca ainda que, atualmente, na sua visão, em desacordo com uma 

análise recorrente dentro da academia, não existe algo como uma crise da 

masculinidade. Primeiro, porque a masculinidade não é um conceito ou sistema 

homogêneo e coerente que está passível de crise. É, na realidade, um conjunto de 

práticas dentro de um sistema de relações de gênero, em que não cabe o termo crise, 

mas somente os termos rupturas e restaurações. O que está em crise, para Connell, 

é a própria ordem tradicional de gênero como um todo e junto com ela, a legitimidade 

do poder patriarcal. 

Isso envolve, evidente e incontestavelmente, as diferentes masculinidades, 

mas não significa – pelo menos não somente – suas rupturas, mas podem também 

provocar tentativas de restauração das masculinidades dominantes. E, como elucida 

Connell, as reformulações de gênero têm de agir muito além do que apenas no ideal 

masculino e nos papéis sociais destinados aos homens, mas também terão de 

envolver a economia, o Estado, as relações globais e, por fim e não menos importante, 

as relações interpessoais e intersubjetivas.173 

 

A partir então das discussões traçadas neste capítulo sobre masculinidade, 

abordada aqui sob o viés dos Estudos de Gênero, partimos, enfim, no capítulo 

seguinte, para a análise dos discursos sobre masculinidade e paternidade nas páginas 

da revista Pais & Filhos, buscando compreender como ambas relaciona-as entre si, 

bem como com as mudanças históricas e sociais ocorridas na família, no fim do século 

XX.  
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4 CAPÍTULO III – OS DISCURSOS SOBRE PATERNIDADE E  MASCULINIDADE 

NA REVISTA PAIS & FILHOS  

 

Será possível afirmar que há um novo tipo de homem surgindo na 

contemporaneidade? Para Lynne Segal174, um dos modos de analisarmos essa 

questão é olhar para a paternidade.  

Isso, porque a paternidade é uma experiência da vida do homem atravessada 

pelos fatores que constituem a identidade do sujeito, sendo este sujeito entendido aqui 

não apenas no âmbito individual, mas também no âmbito histórico e social. Desse 

modo, a paternidade é constituída tanto pelas construções socioculturais das 

masculinidades e dos papéis esperados dos homens-pais, quanto pelos sentimentos 

e expectativas pessoais, tornando-se um espaço privilegiado de análise sobre as 

continuidades, transformações e inter-relações identitárias nos homens 

contemporâneos.  

Sobre isto, Hennigen e Guareschi175 trazem luz sobre como a paternidade pode 

ser abordada pelos Estudos Culturais, através da análise das identidades. As autoras, 

em acordo com Stuart Hall176, entendem que, nas sociedades pós-modernas, os 

quadros de referências culturais e identitárias estão sendo abalados, donde que a 

concepção de um indivíduo com uma identidade unificada ruiu, sendo tomado agora 

o self como um projeto necessariamente incompleto e que está sempre em 

construção. Dessa forma, o sujeito pós-moderno não tem mais a segurança de uma 

identidade única e essencial, mas várias identidades que estão continuamente em 

(trans)formação a partir das relações estabelecidas e representadas com os sistemas 

e discursos culturais, podendo estas identidades serem inclusive contraditórias. As 

autoras enxergam ainda que a cultura constitui todos os aspectos da vida social: “Os 

seres humanos utilizam de sistemas ou códigos de significado para interpretar, 

organizar e regular sua conduta, enfim, para dar sentido às próprias ações assim como 

às ações dos outros”177.  

                                                           
174SEGAL, Lynne. Op. cit. 
175HENNIGEN, Inês; GUARESCHI, Neuza M. F. A paternidade na contemporaneidade: um estudo de 
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Desse modo, a paternidade é vista, pelas autoras, como um espaço construído 

a partir dos sistemas discursivos da cultura, esta delimitada pela historicidade e 

dinâmicas sociais, constituindo identidades diversas aos homens-pais, com as 

identidades de classe, de raça, de sexualidade, de etnia, de nacionalidade etc, donde 

que o próprio pai é um código de significação cambiante, e ao enfrentar, hoje, a perda 

das referências tradicionais e essenciais do ser pai, depara-se com novas 

possibilidades não só do exercício da paternidade, mas também da própria 

constituição subjetiva do que é ser um homem. 

 

A paternidade, no entanto, assim como a maternidade178, não é um fato natural. 

Jacques Dupuis179 atesta, em seu livro, que nem sempre houve a consciência da 

paternidade. A humanidade primitiva, como o autor a chama, ignorava como 

funcionava a reprodução e ignorava a paternidade. As sociedades então eram, 

segundo Dupuis, matrilineares, devido a só ser evidente a relação da mãe com seus 

descendentes. A mulher-mãe tinha então um caráter religioso e nas sociedades 

engendradas dentro dessa lógica matrilinear faltavam os códigos morais sexuais, não 

havendo portanto noções como família, matrimônio, descendência sanguínea, etc. 

Para Dupuis, foi a partir da época neolítica, com o desenvolvimento agrícola e a 

domesticação dos animais, que surgiu a consciência da paternidade. Dessa forma, o 

sistema patriarcal surge, primeiramente, do entendimento de que a reprodução ocorre 

a partir da interação entre o homem e a mulher, bem como da sedentarização e da 

posse da terra, fundando-se, portanto, a partir do domínio sobre o corpo da mulher 

como forma de reproduzir e perpetuar o patrimônio masculino – seja ele material ou 

sanguíneo. Com isso, a paternidade assume sua função sociológica, sedimentando a 

ideologia patriarcal que será reproduzida ao longo dos milênios.180 Na Pais & Filhos, 

vemos essa discussão ser tratada num artigo de 1979: 

Até bem pouco tempo, a imagem paterna como a de um companheiro e amigo 

acessível era bastante rara. Recordações de família falam de alguém muito 

bom, é verdade, mas afastado, difícil de abordar, com quem quase não se 

tinha nenhuma intimidade. (...) Mas será que o pai é de tal maneira secundário 

na estrutura familiar que possa atuar tão discretamente? Será que o homem, 
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assim como a mulher, não tem dentro de si o instinto paterno? Será mesmo 

verdade que ele não sabe pegar em recém-nascido, nem consegue aprender 

a trocar fraldas do bebê ou servir a refeição das crianças, por exemplo? Serão 

todas essas funções exclusivas da mulher? 

Naturalmente que não. O distanciamento do pai em relação aos filhos e à sua 

educação (...) é apenas um dado cultural. Melhor dizendo, um legado social 

e religioso, que nos vem sendo passado há milhares de gerações. 

Especialmente entre as civilizações cristãs ocidentais (...). A imagem – 

modelo de pai, entre eles, é justamente a de Deus-Pai Todo-Poderoso, uma 

figura absolutamente distante, temida e respeitada. A mulher – mãe, 

representada pela Virgem Maria, ao contrário, é uma pessoa extremamente 

humanizada, acessível, embora frágil. A família ficou estruturada dessa 

maneira durante séculos. Somente de algum tempo para cá, com a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, na 

sociedade e também nas decisões familiares, é que houve um pequeno 

remanejamento das funções masculinas e femininas dentro de casa.181 

 

Está explícito, nesta passagem, que a paternidade patriarcal foi construída 

social e culturalmente durante milênios, baseada num legado principalmente religioso 

que, entendendo o homem como pastor e todo-poderoso, reservando-o as tarefas de 

guia, provedor e autoridade, mas afastando-o das tarefas dos cuidados. 

A paternidade patriarcal, imbuída de uma masculinidade autoritária, viril, 

dominadora e muitas vezes violenta, viu-se marcada por uma falta de afeto: “A 

construção de um corpo guerreiro enrijeceu em demasiado a subjetividade dos 

homens, como se o afago da mão do pai houvesse sido substituído pela desconfiança; 

o abraço, pela possibilidade de traição; o choro, pela derrota.”182  

É claro que isso não é um fenômeno homogêneo e universal. Mesmo dentro da 

organização patriarcal da família, houve homens-pais afetuosos, e os ideais 

patriarcais não se mantiveram exatamente os mesmos durante a história (vide o pai 

patriarcal colonial brasileiro e o pai patriarcal higiênico tratado mais acima com 

Jurandir F. Costa). Porém, o que se põe aqui é que a paternidade é uma forma de 

inserção dos homens na sociedade, de forma que a paternidade – e a masculinidade 
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– patriarcal foi, durante milênios, um padrão de comportamento a ser seguido pelos 

homens, fazendo parte do processo de construção da identidade masculina. 

Na contemporaneidade, porém, diante das novas demandas surgidas na 

família, no mercado de trabalho, nos sistemas de educação, de comunicação, vê-se 

surgir, então, novas expectativas também quanto ao que é ser um pai, que não 

simplesmente suprimem e substituem, mas sim convivem com as noções e papéis 

tradicionais patriarcais da paternidade. As mudanças que proporcionaram novas 

demandas já foram tratadas no Capítulo I desta monografia, porém, destacamos aqui 

novamente, com Mary del Priore183, que o desmantelamento da imagem autoritária do 

pai iniciou-se nas décadas de 1970 e 1980, devido à laicização das classes mais altas, 

à redução do tamanho das famílias, à modificação nas formas de trabalho, tanto na 

cidade quanto no campo, às transformações das famílias, ao desenvolvendo das 

tecnologias reprodutivas, às reivindicações de novas liberdades – feminismo e 

movimento LGBT, e por fim, ao intervencionismo do Estado, esvaziando o poder do 

patriarca. 

Dentre estas mudanças, são apontados nos artigos da revista as 

transformações demográficas, com reduzido número de filhos; as separações e os 

divórcios que, na década de 1980, ainda era um fenômeno novo: 

Não há dúvidas que a família brasileira passou e ainda está passando por 

grandes transformações. Se antes ela era numerosa, subjugada pela 

autoridade paterna, hoje ela é pequena – dois filhos, em média – e sobrevive 

sob uma orientação equilibrada do casal. Se antes era difícil encontrar um 

casal que optasse pela separação, hoje é cada vez maior o número de casais 

que, admitindo estar em crise, se separam.184 

 

O divórcio também foi um fator considerado para a chamada à participação dos 

homens-pais, pois, mesmo que não tivessem a guarda legal da criança, ainda assim 

teriam que participar da criação dos filhos, mesmo que nos fins de semana, e a revista 

mantém um posicionamento de incentivo para que estes pais divorciados não se 

tornassem pais ausentes, mas que continuassem participando afetivamente da vida 

de seus filhos, ainda que, neste caso, não dividissem as tarefas domésticas. 

A industrialização, urbanização da sociedade brasileira e o consumo também 

aparecem como fator de transformação na família brasileira: 
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O temor, a submissão, a necessidade de se ter e se fazer parte de uma família 

tornavam este tipo realmente uma família que permanecia unida – era quase 

impossível ela se dissolver a partir dos cônjuges. Seus membros precisavam 

sentir-se seguros; o pai transmitia esta segurança na sua austeridade. 

Este estado de coisas se manteve mais ou menos como aceitável e útil até 

que o imperativo da industrialização tirou da família o papel de unidade 

produtiva, trazendo o trabalho e os homens para fora de casa. Dentro da 

economia ela passou a ser basicamente unidade de consumo. O impacto das 

mudanças econômicas e tecnológicas, porém, não afetou em sua essência 

os fatos biológicos básicos e as necessidades sociais que criam as funções 

da família: satisfação das necessidades emocionais e sexuais e, eventual ou 

posteriormente, procriação e encaminhamento na vida de filhos.185 

 

Com o desenvolvimento de uma sociedade de consumo, como é mostrado na 

passagem acima, homens e mulheres descentram suas vidas da família e saem de 

casa para trabalhar e percorrer seus próprios projetos e realizações pessoais, 

transformando assim a família em um recanto afetivo e não mais como uma unidade 

de produção econômica e essencialmente disciplinadora. As relações pessoais na 

sociedade de consumo também modificaram-se, como exposto com Giddens186 e 

Bauman187, tornando-se mais fluídas, negociáveis, construídas com foco no diálogo e 

no prazer, mantidas enquanto há satisfação dos envolvidos. Isso faz com que, como 

mostra a passagem acima, a austeridade do pai já não seja mais suficiente para 

manter a família unida, sendo essa substituída pela intimidade, pela compreensão e  

pelo amor.  

Mas a mudança mais recorrentemente apontada é a maior inserção da mulher 

no mercado de trabalho. A revista indica que, ao ingressar no mercado de trabalho, a 

mulher contribui para a mudança na forma da família, não apenas financeiramente, 

com o aumento a renda familiar, mas porque pode desestabilizar os papéis de gênero 

até então considerados imutáveis dentro da família: mulheres-mães cuidam dos filhos 

e da esfera doméstica; homens-pais trabalham na esfera pública e são os provedores 

da família.  

As mudanças radicais do papel da mulher ocorridas nos últimos anos 

e sua entrada no mercado de trabalho determinaram modificações na célula 
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mater da sociedade: a família. Uma nova estrutura, onde os papéis são mais 

maleáveis se apresenta nas relações mãe x pai x filhos. Enquanto 

antigamente todas as taredas domésticas eram reservadas à mulher, hoje é 

cada vez mais frequente encontrarmos famílias onde todos colaboram.188 

 

Como aponta Itaboraí189, ao trabalhar fora de casa tanto quanto o homem e ao 

ter sua própria renda, a mulher aumenta o seu poder de barganha dentro da família, 

podendo reivindicar ao homem-pai que participe dos cuidados com os filhos e das 

tarefas domésticas.  

Ora, se a mulher, assim como o marido, sai para trabalhar, por que 

deveria ser a única responsável pelos afazeres domésticos? Ao adquirir vida 

própria, ela mudou não só a estrutura do casal, mas de toda a família.190 

 

No fim do século XX, portanto, estava se delineando, principalmente nas 

classes médias e nos novos tipos de famílias, especialmente naqueles em que as 

esposas-mães trabalhavam, estudavam e tinham – ou tiveram em algum momento – 

contato com o feminismo, uma  maior expectativa do homem-pai desenvolver uma 

relação muito mais íntima e afetiva com os filhos, compartilhando de modo igualitário 

as tarefas domésticas e os cuidados infantis, trazendo à tona a responsabilidade 

masculina e paterna na criação e desenvolvimento dos filhos. Do homem-marido-pai 

não mais se espera somente o sustento financeiro da família, já que a mãe também 

pode sustentar sua família, mas se demanda comprometimento, participação e 

envolvimento afetivo com os filhos. 

Ao lutar por mais espaço na sociedade, seja economicamente ou politicamente, 

as feministas ampliaram também as discussões sobre a maior participação paterna 

nos cuidados domésticos e com os filhos. Como já visto com Scavone191, essa foi uma 

temática importante para o feminismo da Segunda Onda, evidenciando que o privado 

também era político e defendendo que uma libertação necessária para a mulher era a 

libertação da exclusividade e obrigatoriedade com as tarefas domésticas e a 

maternidade, ou seja, a desnaturalização e a liberação do trabalho dos cuidados. 
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Um novo pai. Mais ativo, mais participante. Eram reivindicações frequentes 

nos movimentos feministas dos anos 60 e 70. E a nova imagem vingou 

principalmente nos países mais desenvolvidos.192 

 

Nos últimos anos, porém, muita coisa mudou. As mulheres 

começaram a reivindicar uma posição mais atuante na sociedade, e esse foi 

um dos principais fatores que fizeram com que o pai pouco a pouco 

assumisse maior responsabilidade com a educação de seus filhos, adotando 

um papel mais significativo e não mais como se fosse uma máquina de fazer 

dinheiro ou o encarregado das medidas repressivas.193 

 

Badinter atenta para esta incipiente mudança que ocorre com relação à 

paternidade. A autora esclarece que, a partir do momento em que os homens 

começaram a se separar da figura autoritária, eles se identificam mais com as 

mulheres e com a experiência mais plural dos cuidados. Há um desejo, especialmente 

entre os homens mais jovens, em exercerem um novo tipo de paternidade que envolve 

permanência, afeto, cuidados cotidianos e não só a manutenção física. Assim os pais, 

por exemplo, reivindicam a guarda de seus filhos, participam da gravidez de sua 

mulher e compartilham as tarefas diárias da maternagem.194  

Porém, vê-se na Pais & Filhos, ao verem sua responsabilidade para com os 

filhos e a casa ser cada vez mais requisitada, os homens-pais confrontam-se não só 

com um papel ao qual não estavam preparados a assumir, mas também com uma 

suposta outra masculinidade, que desestrutura as referências identitárias com as 

quais aprenderam a ser homens e pais, ou seja, ao serem chamados às tarefas dos 

cuidados, eles tiveram que aprender a ser mais afetivos, mais sensíveis, a 

desenvolverem intimidade com os filhos e habilidades antes fora da sua alçada.  

Os maridos deixaram o jornal e seus cachimbos no escritório e se 

arriscaram a penetrar em outros aposentos e dependências da casa: o quarto 

do bebê e a cozinha, principalmente. Passaram então a desenvolver 

habilidades até pouco tempo inimagináveis para qualquer figura que usasse 

um nó na gravata. Do papel de provedor e disciplinador, o homem acabou 

assumindo outras facetas. Agora ele é companheiro solidário não só da 
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mulher como dos filhos. Perdendo, inclusive, as características de 

pragmatismo e racionalidade e ganhando algumas tarefas dentro de casa.195 

 

Na passagem acima, é significativo que a revista aponte que o desenvolvimento 

dessas novas habilidades e características dos homens-pais  de classe média seja 

acompanhado da renúncia de outros papéis e características, ou seja, prover sua 

família, discipliná-la, ser pragmático e racional.  

Como vimos anteriormente com Jurandir F. Costa196, Victor Seidler197 e 

Connell198, estes papéis e características apontadas pela revista foram fundamentais 

para a consolidação de um tipo de masculinidade hegêmonica, a qual afirmava ser a 

natureza do homem racional, calculista, pragmática, pouco ou nada sensível, e ser a 

sua função enquanto pai-marido-cidadão prover a família e disciplinar seus 

dependentes na moral e nos bons costumes.  

Quando a revista afirma que, ao assumir novas tarefas e adquirir novas 

características, o homem renunciasse alguns comportamentos antigos, estabelece-se 

uma relação direta entre a nova forma de paternidade e uma nova forma de 

masculinidade. Os homens, através das novas demandas paternas, deveriam 

vivenciar também uma nova forma de ser homem. 

Isso porém não acontece completamente e sem conflito. Houve uma perda de 

referências identitárias, como dizem Hennigen e Guareschi199, que, ao mesmo tempo 

que abriu possibilidades para novas experiências e novas construções de paternidade 

e masculinidade, também causou muita ansiedade.  

‘As fraquezas deste novo homem são evidentes’, conclui Mitscherlich, que 

está falando também da nova criança. ‘Ele se deixa subjugar por pressões 

psíquicas e vive, convulso e inseguro, à espera das últimas novidades do 

grupo. A evolução, portanto, para a sociedade sem pai, produz um homem 

angustiado e psiquicamente desarraigado’.200 

 

As novas experiências são acompanhadas também de resgates, conflitos e 

reivindicações de retorno aos papéis tradicionais, pois entendem a maior intimidade e 

igualdade dentro da família como uma “desordem” nociva aos indivíduos e à 
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sociedade como um todo, justamente porque, ao eliminar os limites bem definidos dos 

papéis sexuais, manifestava-se o medo de que um menino crescesse sem parâmetros 

e sem uma definição estável de identidade masculina.  

Portanto, diante deste cenário de novas expectativas e demandas quanto ao 

papel do pai e ao surgimento de um novo tipo de masculinidade, há um conflito entre 

as continuidades e descontinuidades das novas experiências e as referências 

identitárias antigas. Estes conflitos não sobrevivem apenas em nível social mais 

amplo, mas também estariam dentro do próprio indivíduo. Isso aparece na revista nas 

passagens em que, ao mesmo tempo que é incentivada a maior participação e 

afetividade dos homens-pais, também é alertado para o perigo de o pai perder a sua 

autoridade, vista como importante na construção da identidade das crianças.  

(...) É necessário que o pai tenha autoridade sobre o filho para ajudá-lo a 

encontrar a estabilidade emocional, para ensiná-lo a descobrir ele próprio o 

que é o bem e o que é mal, para levá-lo a adaptar-se à vida social. Mas é 

importante que seja autoridade sadia, isto é, aquela que é exercida por um 

mínimo de palavras e um máximo de exemplos e força moral. Não as 

prescrições regulamentares e insistentes – “faça isso, não faça aquilo” – mas 

a crescente responsabilização da criança por seu comportamento e 

atitudes.201 

 

Aliás, um dos papéis do pai, entendido principalmente pelas ciências psi, seria 

de formador da identidade da criança. Há nas ciências clínicas uma tradição 

consolidada de ver o pai como aquele que interdita a relação mãe-filho e mostra à 

criança sua individualidade, bem como apresenta-a ao mundo exterior202. A Pais & 

Filhos, muito baseada nos conhecimentos psi, também compartilhava desta visão 

psicanálitica sobre o papel do pai.  

Neste processo de descobrimento de novas fronteiras, o papel do pai é 

importantíssimo. Cabe a ele ajudar a romper a relação simbiótica que até 

então uniu mãe e filho, devolvendo a cada um sua individualidade. A sua 

função é realmente a de interdição.203 

 

Dessa forma, o homem-pai contemporâneo deveria renunciar a violêcia, a 

tirania e o afastamento emocional, mas sem renunciar sua autoridade perante os 
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filhos. Esta autoridade deveria ser exercida de maneira diferente: através da amizade, 

do diálogo, do amor e da confidência.  

Ao pai de hoje talvez caiba uma tarefa mais difícil: encontrar um equilíbrio 

entre a educação autoritária, que não admitia contestações e a liberdade 

prematura, igualmente perigosa. Amigo, confidente, companheiro, mas 

também e principalmente educador, tão seguro de si mesmo quanto possível, 

consciente do que faz e quer – essas as qualidades exigidas de um pai, 

agora.204 

 

De outra forma, ao se agarrar à violência para exercer a sua autoridade, os pais 

correriam o risco de causarem prejuízos emocionais aos seus filhos e a eles próprios.  

Um pai prepotente é, muitas vezes, uma pessoa com problemas psicológicos. 

Por trás do comportamento do ditador quase sempre se escondem 

sentimentos de ansiedade e insegurança e a obediência dos filhos funciona 

como um disfarce para si mesmo, como afirmação de uma suposta força 

moral.205  

A tirania, a prepotência, a violência, todas características de um antigo modelo 

de homem-pai, afastado emocionalmente e indisponível para o diálogo, são tomadas 

pela revista como sintomas de problemas psicológicos, como ansiedade e 

insegurança. Um homem-pai seguro e bem resolvido não teria medo de adaptar-se às 

novas demandas e de aproximar-se de seus filhos afetivamente e ao realizar tarefas 

domésticas, pois não temeria perder sua masculinidade ao exercer atividades que 

antes estiveram restritas à feminilidade.  

Na verdade, quando o homem é suficientemente amadurecido, ele nunca 

renuncia às suas funções de pai: assume o seu papel em toda sua dimensão 

e importância, desde muito cedo. Somente aqueles que ainda são inseguros 

de si mesmos, emocionalmente imaturos, pretendem, ainda hoje, manter uma 

posição distante e autoritária, como recomendavam os antigos modelos da 

sociedade patriarcal.206 

 

Ao contrário, se o pai está sempre ocupado ou se recusa a colaborar com a 

mulher, sua atitude pode ser considerada como uma insegurança quanto ao 
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seu desempenho no papel masculino. Ele sente sua imagem de homem 

ameaçada e não quer comprometê-la.207 

 

Este medo da feminização está intrinsicamente ligado à masculinidade 

hegemônica construída sobre o desprezo e a subordinação do feminino e de tudo o 

que estava relacionado à feminilidade208. Como vimos com Badinter209 e Butler210, o 

homem necessita sempre reafirmar que é homem, pois a identidade masculina não é 

algo pronto, natural, fixo, mas é uma performance de gênero que precisa ser reiterada 

e repetida a vida toda para que se tenha a ilusão de uma estabilidade identitária. O 

homem formado numa masculinidade tradicional, viril e autoritária se reafirma 

tomando distância de tudo que está relacionado à alteridade feminina, incluindo o 

afeto e a intimidade com os filhos e os cuidados. 

Estas mudanças, no entanto, não ocorrem com a mesma forma e intensidade 

em todas as famílias. Há aqui diferenças de classe, raça, etnia, nacionalidade e 

sexualidade a serem consideradas.  

Lynne Segal, por sua vez, atenta para o fato de que, mesmo que os homens-

pais participem mais ativamente da vida doméstica e dos cuidados de seus filhos, isso 

está longe de ser uma partilha total das responsabilidades, de forma que as mudanças 

dentro da famíla vêm ocorrendo de fato em slow motion. O que faz então, pergunta a 

autora, com que se promova uma maior equidade na divisão das responsabilidades 

entre homens-pais e mulheres-mães? Isso certamente envolve fatores sociais, 

psicológicos, bem como questões de poder. 

Para Segal, o mais óbvio impedimento de uma completa e igualitária divisão 

das responsabilidades domésticas entre homens e mulheres é de teor econômico – 

as demandas pela renda e pelo trabalho masculinos e a desvalorização do trabalho 

feminino.  

Depois, há o impedimento social, que muitas vezes acarreta uma falta de apoio 

aos homens em assumirem uma participação mais efetiva na vida de seus filhos. Esta 

falta de apoio pode vir, segundo a autora, dos outros homens ou mesmo da própria 

esposa-mãe que, reproduzindo os papéis tradicionais de gênero, entende que é de 
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sua inteira responsabilidade os cuidados domésticos e infantis. Além disso, também 

é devido aos privilégios e relações de poder que a divisão tradicional das 

responsabilidades domésticas propicia aos homens que há uma resistência masculina 

à mudança.211 

Vê-se na revista, como discutido por Lynne Segal, que o ideal hegemônico de 

masculinidade também está inculcado nas próprias mulheres-mães. Algumas, 

reproduzindo os papéis tradicionais de gênero, impedem que seus maridos fossem 

mais participativos em casa por considerarem serem as tarefas domésticas e os filhos 

responsabilidade exclusiva delas.  

Às vezes a própria mulher, na medida em que só consiga valorizar-se como 

esposa, mãe e dona-de-casa, se torna muito absorvente e não permite que o 

homem divida com ela algumas tarefas. Dessa maneira, procura impedi-lo de 

estabelecer com os filhos um contato mais direto e afetuoso.212 

 

Na maioria dos casos é a própria mulher que não aceita ajuda do marido e 

evita situações em que o homem venha a participar do trabalho doméstico. 

(...) O homem só é machista quando a mulher lhe atribui esse papel, quando 

ela tem necessidade de conviver com o machismo. E quando a mulher 

reclama, por exemplo, que o marido não colabora na educação dos filhos, é 

ela, frequentemente, quem não lhe abre qualquer brecha para um 

relacionamento mais profundo com as crianças.213 

 

O Estado, instituição que engendra a masculinidade hegemônica, como 

exposto por Connell214, também seria um impedimento para a paternidade mais 

afetiva, pois não promovia nem incentivava mudanças políticas e jurídicas que 

favoreceriam uma igualdade de divisões de tarefas na família. 

Entre nós, a situação é bastante diferente. O governo e as próprias empresas 

ainda têm uma certa condescendência com a mãe, mas não com o pai. Que 

empregado seria visto com bons olhos caso faltasse por seu filho estar 

doente? Mas se os homens-que-são-pai se aliassem às mulheres-que-são-

                                                           
211SEGAL, Lynne. Op. cit., pp. 31-34. 
212GUSMÃO, Joana Angélica Melo de. Ser bom pai não é apenas sustentar a família. Pais & Filhos, 
ano 9, n. 4, dez. 1975, pp. 90-93 
213RODRIGUES, Silvia Helena Vianna. Op. cit. 
214CONNELL, R. Masculinities. Op. cit., pp. 28-29 
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mães teriam uma força política tão poderosa que não poderia ser ignorada. 

Um poder irresistível para gerar mudanças sociais.215 

 

Porém, afirma Lynne Segal, em concordância com os discursos feministas, 

principalmente o feminismo da Segunda Onda, é apenas através da eliminação da 

divisão do trabalho sexual dentro da família, bem como da eliminação dos discursos 

que restringiram as mulheres à atividades desvalorizadas culturalmente, que a mulher 

pode se ver livre do isolamento e do status secundário que elas experimentam na vida 

pública, da dependência perante o homem e do trabalho penoso que elas vivem na 

vida privada. Dessa forma, a autora defende que é através da partilha igualitária das 

responsabilidades domésticas e afetivas dentro da família e do lar que as relações de 

poder entre homens e mulheres podem ser modificadas.216  

Não só as mulheres, todavia, têm sua condição transformada pelas mudanças 

familiares, mas também os homens, ao compartilharem as responsabilidades e 

assumirem uma paternidade afetiva, transformam-se social, cultural e subjetivamente. 

A paternidade afetiva abre caminho para o que Badinter217 chama de o homem 

reconciliado: aquele que reencontra seu pai e sua mãe, que se reconcilia com sua 

feminilidade, que não se educa a partir do medo e do desprezo ao feminino, mas sim 

valoriza a sensibilidade, a intimidade e a afetividade.218  

É significativo, portanto, que a revista, quando discorre sobre homens-pais mais 

participativos e afetivos, evoque de um “lado feminino” ou um “instinto maternal” sendo 

aflorado nos homens. É o homem reconciliado de Badinter, aquele que se educa e 

educa seus filhos não  pelo desprezo ao feminino, mas reconciliando-se com ele, sob 

as bases da sensibilidade, da intimidade e da afetividade.  

Vocês já imaginaram o papai com um avental todo sujo de ovo? E às voltas 

com fraldas e mamadeiras? Talvez num filme ou numa peça de teatro, mas 

na vida real é imagem rara. Porém, aqui e ali, ao longo dos últimos anos, já 

existem casos de homens que, pelo mais diversos motivos, assumiram 

                                                           
215BRAGA, Regina Stella. De marido a pai. Pais & Filhos, ano 25, n. 291, dez. 1992, pp. 12-18 
216Idem, pp. 39-41. 
217BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Op. cit. 
218GOMES, Aguinaldo J. S. & RESENDE, Vera da Rocha. O pai presente: o desvelar da paternidade 
em uma família contemporânea. Psicologia: Teoria e Pesquisa. V. 20, n. 2, mai-ago, 2004, p. 125. 
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sozinhos a criação de seus filhos. São homens que não hesitaram em liberar 

o seu lado feminino, e com isso cresceram, se enriqueceram.219 

 

A verdade é que de mero espectador da evolução dos laços entre mãe e filho, 

o pai, hoje, se preocupa cada vez mais em estreitar seus próprios laços 

também. É desajeitado, no início, mas aos poucos desenvolve um jeito muito 

especial de dar vazão ao seu instinto maternal também.220 

 

De modo geral, apesar de estarem se desenvolvendo em slow motion, a revista 

atenta para as mudanças históricas e sociais na família, na paternidade e na 

masculinidade e vê nestas mudanças um caminho para a construção não só de uma 

família mais unida e mais igualitária, como também para a construção de um homem-

pai mais afetuoso, mais companheiro, que pudesse encontrar prazer na intimidade 

com os filhos, nos cuidados com o lar e na igualdade com a/o esposa/o, aprendendo, 

dessa forma, a construir um tipo de masculinidade que não estivesse mais baseada 

na subordinação e na dependência das mulheres e dos filhos, mas sim na igualdade, 

na compreensão e na afetividade.  

Estamos falando de um outro pai. Do nascimento de um novo homem, que 

abandonou a rigidez do papel de provedor de dinheiro e bens materiais, para 

saborear o doce e fascinante sabor de uma paternidade com P maiúsculo: 

participante, assumida, presente. Com ela, a descoberta de um afeto muito 

especial. A possibilidade de estabelecer um vínculo único, singular. E de 

exercer e extravasar o amor – muitas vezes reprimido – sem barreiras, sem 

entraves.  

Com isso, todos saem ganhando. Não só a mamãe, que pode contar com um 

importante aliado. Mas o bebê, para quem a figura paterna é fundamental. E 

principalmente, o próprio pai.221 

 

O homem indiferente e distante de antigamente foi substituído por outro mais 

amoroso e atencioso. (...) E ao se permitir, sem censuras, viver suas 

emoções, este novo pai está construindo uma família mais unida e feliz.222 

 

                                                           
219MENDONÇA, Vera Carneiro de. Esses pais sabem o que é ser mãe. Pais & Filhos, ano 19, n. 11, 
jul. 1987,pp.102-106 
220HOCH, Ivana P. Papai também participa. Pais & Filhos, ano 24, n. 5, jan./fev. 1992, pp. 48-50 
221ALVARENGA, Telma. Papai sabe tudo. Pais & Filhos, ano 22, n.9, maio 1990, pp. 4-7 
222MOURA, Sheila. Papai em tempo de espera. Pais & Filhos, ano 20, n. 8, abril 1988, pp. 22-24 
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Conforme Nolasco, 

Um “novo homem” nascerá de outro paradigma sobre a paternidade que o 

possibilitará compreender melhor ele próprio e a vida. Um aprendizado 

visceral, construído a partir do cotidiano, do reconhecimento das mais 

diferentes formas de manifestação do “universo subjetivo” do filho.223 

 

A transformação da identidade masculina não se limita aos dilemas da 

sexualidade dos homens, mas passa também pelo repensar contemporâneo político 

e social de homens e mulheres e principalmente pela reformulação e pelo repensar 

das relações de gênero. Nesse sentido, as relações familiares constituem um dos 

caminhos mais evidentes e fecundos pelos quais vêm se dando as reformulações das 

relações e identidades de gênero.  

 

  

                                                           
223NOLASCO, Sócrates. Op. cit., p. 152. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As discussões sobre experiências e representações que podemos reunir sob a 

rubrica dos estudos de gênero têm uma visibilidade e importância sem igual nos dias 

de hoje, mesmo que muitas vezes de maneira equivocada e com evidente má fé. Esta 

importância vem do fato de que tais temas têm envolvimento direto com a forma como 

as pessoas constroem e se apegam a identidades primárias de gênero relativas a sua 

sexualidade, mas também à forma como as pessoas se relacionam em outros níveis 

de sociabilidade. Estudar estas sociabilidades pelo emprego da categoria gênero 

envolve, portanto, um questionamento histórico de tais identidades, tão naturalizadas 

e cristalizadas, e permite um comprometimento com a mudança.  

Sabemos que a sociedade machista e patriarcal, como ainda é a nossa até 

hoje, resulta em discriminação, exclusões e violência, que atingem mulheres e 

homens, de todas as idades, de todas as cores, de todas as orientações e identidades 

sexuais. A violência contra mulheres, crianças, homossexuais e transexuais está hoje 

mais visível, devido às denúncias e reivindicações de grupos oprimidos que ocupam 

a cena pública e política. Porém, a violência de gênero ancorada no machismo contra 

o próprio homem é menos debatida e conhecida. Estudar a masculinidade requer 

trazer à tona a maneira como também os homens são prisioneiros do próprio sistema 

que, em parte, os privilegia. A relevância social dos estudos de gênero e, mais 

especificamente neste trabalho, das masculinidades, está em dar visibilidade a 

situações de violência (física e simbólica) na vida cotidiana que afetam a todos.  

A masculinidade hegêmonica construída na cultura ocidental afastou os 

homens, por muito tempo, dos afetos, da sensibilidade e do privado, devido a uma 

percepção histórica e cultural de que estas esferas da vida eram restritas ao feminino, 

enquanto que ao masculino era reservada a esfera pública, da racionalidade, da 

virilidade e da autoridade. Esse fato fez com que os homens vivenciassem a 

paternidade também de forma racional, distante do afeto e da intimidade.  

Vimos a partir da análise dos enunciados da revista Pais & Filhos sobre 

paternidade, que esta é uma experiência na vida dos homens que carrega as marcas 

identitárias de masculinidade, ou melhor, de diversas masculinidades, que convivem 

em conflito nas intercorrências do tempo.  
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Porém, com as mudanças sociais, culturais e subjetividas que ocorrem no fim 

do século XX, principalmente no que diz respeito à família, os homens depararam-se 

com novas demandas e novas expectativas quanto ao seu papel de pai, que 

influenciaram diretamente em suas masculinidades. Num mundo em que cada vez 

mais o modelo da masculinidade patriarcal, viril e autoritária se enfraquecia e era 

criticado, vê-se surgir espaço, sobretudo entre a classe média brasileira, para que uma 

masculinidade mais afetiva e igualitária tomasse corpo, espaço este aberto 

principalmente na experiência cotidiana da paternidade. 

A revista Pais & Filhos, enquanto veículo de informação e conhecimento, 

divulgou a sua percepção sobre os acontecimentos na família no fim do século XX, 

mas também desempenhou um papel pedagógico ao divulgar novos modelos 

identitários de gênero, papel este fundamental para o nosso entendimento da 

(re)configuração histórica das masculinidades na contemporaneidade, sobretudo 

devido à sua postura dita progressista da revista desde sua criação, incentivando, por 

exemplo, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a maior participação 

dos pais nas tarefas domésticas, propondo esclarecer dúvidas e tratar assuntos 

polêmicos, como divórcio, a presença do pai na sala de parto, o sexo entre o casal 

grávido, entre outros.  

Concluímos, portanto, a partir da análise feita dos enunciados veiculados pela 

revista Pais & Filhos sobre paternidade e masculinidade, que ambas, enquanto 

experiências e lugares de identidade, são construídas histórica, social e culturalmente 

nas relações estabelecidas no cotidiano do indivíduo. Mudanças históricas e sociais 

que desestabilizam as estruturas das instituições, como a família, desestabilizam 

também os papéis de gênero e as identidades dos indivíduos, visto que estes são 

moldados pelos fenômenos sociais ao mesmo tempo que os moldam. Ter, portanto, 

esta consciência histórica das relações e identidades de gênero que existem dentro 

da família pode ser um incentivo para homens e mulheres reinventarem outras 

paternidades e a maternidades de formas menos autoritárias, mais afetivas e mais 

igualitárias tanto para as crianças quanto para pais e mães. 
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