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S
egundo definição eminente-
mente científica de Luis Fer-
nando Verissimo, homem que
é homem (o chamado HQEH)
só vê futebol na TV. Bebendo
cerveja. E nada de cebolinhas
em conserva! HQEH arrota e

não pede desculpas. HQEH não dei-
xa a mulher mostrar a bunda,nem no
Carnaval. HQEH não mostra a sua
bunda para ninguém. Só no vestiá-
rio, com outros homens, e assim
mesmo,se olhar por mais de 30 se-
gundos dá briga.Existe um HQEH
dentro de cada brasileiro, sepul-
tado sob camadas de civilização,
de falsa sofisticação, de propa-
ganda feminina e de acomodação.
Se é fácil definir a masculinidade no
humor,o HQEH é um “animal”de difícil
apreensão pela ciência.“Afinal,o que é ser
homem? Essa é uma pergunta de difícil
resposta.Sabe-se ainda menos sobre a re-
lação dos homens com a reprodução, sua
ótica particular sobre a contracepção e
os significados que atribuem à esfera re-
produtiva. O fato é que os homens têm
constado nas pesquisas de forma secun-
dária, embora participem da concepção
das crianças”,observa a antropóloga e dou-
tora em demografia Sandra Garcia, pes-
quisadora do Centro Brasileiro de Análi-
se e Planejamento (Cebrap),autora do es-
tudo recém-lançado Homens na intimida-
de: masculinidades contemporâneas (Ho-
los Editora/FAPESP),baseado em sua tese
de doutorado, apoiada pela FAPESP.

Disposta a incluir o HQEH nas inves-
tigações sobre demografia, Sandra foi a
campo e entrevistou homens entre 25 e
55 anos, pertencentes às classes médias,

para refletir sobre a identidade masculi-
na e as mudanças nas relações de gêne-
ro. O resultado foi um misto de estereó-
tipos do HQEH com o chamado “novo
homem”.“Ser homem, segundo eles, en-
globa: ser heterossexual; dar grande im-
portância ao trabalho e ao papel de pro-
vedor na identidade masculina; perma-
nência da divisão sexual do trabalho do-
méstico para os da geração de 1960; man-
ter a dupla moral sexual (“homem pode,
mulher não!”).Ao mesmo tempo, há no-
vos conceitos em cena: maior expressão

da subjetividade, com possibilidade de
demonstrar seus sentimentos para ho-
mens e mulheres; nova visão das dimen-
sões do masculino e do feminino; reco-
nhecimento da sexualidade e do prazer
femininos; nova abordagem das funções
paternas; e, para os da geração de 1970 e
80 em diante, uma nova postura sobre a
divisão sexual do trabalho,ainda que com
limites colocados pela herança social e
mercado.“A identidade de gênero não é
mais vista como fixa, embora sua mobi-
lidade não necessariamente indique que

M enino,eu sou é homem,
e com o sou
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Novas questões colocam em xeque a masculinidade contemporânea
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a aquisição de novos valores desbanque
os antigos. Ao contrário, as ambigüida-
des surgem justamente porque convivem
juntas numa mesma subjetividade e, lo-
go, causam conflitos que esses sujeitos
tentam superar nas suas reflexões e prá-
ticas”, analisa a pesquisadora.

Um poeta dizia que o menino é pai do
homem”, pondera, com razão, Ma-
chado de Assis. “Para a maioria dos

informantes, à exceção de alguns da gera-
ção de 1980, o modelo de conjugalidade
a que estiveram expostos foi rigidamente
marcado pelos lugares específicos de ho-
mens e mulheres: a mulher dona-de-casa
e cuidadora da família e das relações en-
tres seus membros e o homem-provedor,
ausente da convivência íntima com os fi-
lhos”, nota Sandra. Isso confirma o estu-
do Homens, esses desconhecidos (também
financiado pela FAPESP), coordenado
por Maria Coleta de Oliveira, do Núcleo

de Estudos da População (Nepo),da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp).“Os homens se ressentem da rela-
ção com os próprios pais, classificados co-
mo ausentes e autoritários, e vêem a pa-
ternidade como um fardo excessivo,à me-
dida que exigem ser pais melhores do que
aqueles que tiveram”, descreve a pesqui-
sa.Mas há novidades.“Muitos depoimen-
tos falam das dificuldades de ser pai num
mundo em que o trabalho tem uma gran-
de dimensão em suas vidas. Entretanto, a
maioria afirmou que exerce a paternida-
de de forma mais participativa desde os
primeiros cuidados.A redefinição do mo-
delo tradicional de pai gerou um proces-
so de reflexão sobre seu lugar na família
como pai”, analisa a pesquisadora. “Ve-
rificou-se que os homens da geração de
1960 se adequaram ao modelo antigo,au-
sentes dos primeiros cuidados com os fi-
lhos. Os das gerações posteriores foram
conduzidos pelo ‘projeto igualitário’ en-

tre os sexos, colocando-se como presen-
ça constante da gestação aos primeiros
dias dos bebês.”

Ainda assim, continua Sandra, se os
homens estão ocupando um espaço maior
de intimidades com os filhos, as práti-
cas cotidianas aos cuidados afetam bem
mais a vida das mulheres.A matriz de gê-
nero, portanto, diz a autora, é atualiza-
da mas não radicalmente transforma-
da.“A paternidade está no horizonte des-
ses homens, mas não é a realização de um
objetivo que se deva cumprir necessa-
riamente. A construção de uma família,
o exercício da responsabilidade e o sen-
tido social de continuidade foram tra-
zidos pelos informantes como elementos
comuns de ser pai.” Para Sandra, as mu-
danças observadas diante da paternida-
de estão no mesmo âmbito das transfor-
mações que jogaram a mulher no mer-
cado de trabalho e exigiram uma nova
configuração dos papéis de homens e
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mulheres nas famílias.“Eu acho difícil ser
homem, corresponder às expectativas das
mulheres, ser provedor, sempre forte, não
deixar os sentimentos comprometerem
seu desempenho profissional, sexual. O
cara tem que ser um grande comedor; se
a secretária é bonita, tem que ter tesão por
ela. Tem toda essa cobrança”, desabafa um
dos entrevistados. O mesmo se dá no
mercado de trabalho. Segundo a pesqui-
sa, os homens ainda consideram o traba-
lho como forma de afirmação da mascu-
linidade, mas demandam que as parcei-
ras contribuam para o orçamento do-
méstico, reclamando quando elas, desem-
pregadas,“só procuram trabalho de meio
período”. “O homem compete em tudo
com a mulher, desde a cama, para ver
quem tem mais prazer, até em casa, quem
contribui mais, quem faz mais pela casa,
quem tem mais sucesso profissional”, re-
clama outro informante.

Não há posições confortáveis ou du-
radouras,mas mudanças,desconfor-
tos e tensões”,explica Sandra.“Os ho-

mens se vêem como multifacetados, ora
atendendo às demandas externas de uma
sociedade competitiva, ora construindo
relações mais igualitárias, baseadas na di-
visão do poder entre os sexos, nem sem-
pre de forma igual,mas buscando um ca-
minho próprio, tentando desvencilhar-se
das crenças e dos valores herdados.”Aci-
ma de tudo,continua a autora,os homens
se queixam de ter que confirmar sua mas-
culinidade para outros homens e mulhe-
res.“Como a sexualidade é peça-chave da
identidade masculina, temos a importân-
cia do cumprimento das regras de como
proceder como homem, de maneira in-
suspeita, em oposição à figura do ‘mari-
cas’, ameaça social bastante presente no
imaginário masculino.”Homossexualida-
de e impotência seriam,então,as grandes
ameaças ao modelo predominante de
masculinidade. Há razões históricas para
todos esses comportamentos? O conceito
de masculinidade é algo recente, pois até
o século XVIII não havia o modelo dife-
rencial de hoje.“O monismo sexual do-
minou o pensamento anatômico por dois
milênios,em que a mulher era vista como
um homem invertido: o útero era o escro-
to,os ovários eram os testículos etc.O mo-
delo de perfeição era a anatomia mascu-
lina e a mulher, pela regra fálica, era ‘me-
nos desenvolvida’na escala metafísica”,no-
ta o historiador Thomas Laqueur em seu

Inventando o sexo. Quando o século XIX
pôs fim ao monismo, substituiu-o pelo
“sexo político-ideológico que justifica di-
ferenças morais e de comportamento en-
tre homens e mulheres.De homem inver-
tido,a mulher passa a ser o inverso do ho-
mem”. O HQEH não sabia o que fizera.

“A imagem de ‘homem invertido’ vai
se colar ao próprio homem, que agora
passaria pela irremediável chance de ser
um ‘invertido sexual’. Nasce o culto à
masculinidade.”Prerrogativa e fardo.“Sob
a ameaça de uma feminilidade inerente,
decorrente do medo de tornaram-se ho-
mossexuais, pondo seu sexo à prova, os
homens tiveram que cultivar sua mascu-
linidade e sua virilidade.“A preocupação
com uma possível feminilização fez com
que os homens construíssem para si uma
série de papéis e traços de sua condição
masculina.A sociedade masculinista bur-
guesa e capitalista construía a sua nova
imagem de homem, e como conseqüên-
cia vieram as duras provas pelas quais o
homem deveria passar,como as lutas,par-
te dos ‘componentes do comportamento
masculino’”, nota Laqueur. A masculini-
dade se converte em estereótipo.“O ideal
masculino era um bastão erigido contra a
decadência; representava um ideal de vi-

rilidade casta que entrou fortemente na
consciência burguesa. Foi a rocha sobre
a qual essa sociedade (e, talvez, ainda a
nossa) construiu boa parte de sua auto-
imagem.”Tudo tem seu preço: se no sécu-
lo XVIII um homem podia chorar em pú-
blico e ter vertigens,no final do século XIX
isso era inviável, pois comprometia a sua
dignidade masculina. Mas tudo o que se
contrói pode ser destruído e refeito.

“Mas romper com os valores predo-
minantes de gênero não é tarefa fácil.É im-
portante que modelos fixos de homens e
mulheres sejam rejeitados,para trabalhar
a noção de reprodução como uma cons-
trução social de gênero.Outro ponto fun-
damental é que,pela pesquisa, se verificou
que os homens estão lidando com as an-
gústias das mudanças mais no nível in-
dividual do que no coletivo. Isso é pou-
co. É necessário estimular a discussão so-
cial, dando-lhe maior intensidade”, avisa
a pesquisadora.HQEH pode até não gos-
tar de canapê ou qualquer coisa que leve
mais de 30 segundos para mastigar e en-
golir, mas HQEH merece, sim, um espa-
ço de discussão.De preferência,depois do
jogo que está passando na TV. ■

CARLOS HAAG
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