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RESUMO 

 

 

RIOS, M. O. Literatura Cabo-Verdiana e discussão de gênero: propostas 

para masculinidades e feminilidades em obras de Evel Rocha, Germano 

Almeida e Dina Salústio. 2012. 282 f. Dissertação (Mestrado) FFLCH – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

Surgiram nas últimas décadas muitos movimentos sociais que têm 

questionado os padrões estabelecidos pelo sistema patriarcal, levando-nos a 

discussão em torno das novas masculinidades e feminilidades, da relação entre 

os gêneros, da crise do masculino e da promoção das mulheres. Em Cabo 

Verde, essas temáticas também têm sido constantemente discutidas por toda a 

sociedade, encontrando na literatura espaço para representação de vários 

modelos de masculino e feminino. A partir da análise de três obras ficcionais: 

Estátuas de Sal (2003), de Evel Rocha, Estórias de dentro de casa (1998), 

de Germano Almeida, e Mornas eram as noites (1994), de Dina Salústio, com 

base num corpus teórico diversificado e interdisciplinar, que trata de temas 

como a construção social da masculinidade, a dominação masculina, as 

relações entre o masculino e feminino, entre outros, além de documentos e 

relatórios que contextualizam a situação do país, buscaremos demonstrar 

como o discurso literário tem expressado essas novas masculinidades e 

feminilidades, desde estruturas mais tradicionais a novas possibilidades para 

os gêneros e caminhos possíveis para as transformações das relações. 

 

Palavras-Chave: Estudos Comparados de Literaturas em Língua Portuguesa, 

Literatura Cabo-verdiana, Masculinidades, Feminilidades, Gênero. 
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ABSTRACT 
  
 
RIOS, M. O. 2012. Cape-Verdean Literature and Gender Discussion: 
Proposals for Masculinities and Femininities in the fictional works of Evel 
Rocha, Germano Almeida and Dina Salústio. 282 f. Dissertação (Mestrado) 
FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 

 
 
Many social movements have emerged in recent decades which have 

questioned standards set by the patriarchal system, leading us into a discussion 

around new masculinities and femininities, the relation between genders, the 

crisis of the masculine and the advancement of women. In Cape Verde, these 

themes have constantly been discussed by society, finding in literature a space 

for the representation of masculine and feminine models. From the analysis of 

three fictional works, Estátuas de Sal (2003) by Evel Rocha, Estórias de 

dentro de casa (1998) by Germano Almeida, and Mornas eram as noites 

(1994) by Dina Salústio and based on a diverse theoretical and interdisciplinary 

corpus that deals with themes such as the social construction of masculinity, 

male domination, the relationship between male and female, among others, 

besides documents and reports that contextualize the situation of the country, 

our work aims at presenting the way in which the literary discourse has 

expressed these new masculinities and femininities, ranging from the more 

traditional structures to new possibilities for genders and possible paths towards 

transforming these relations. 

  

Key-words: Compared Studies of Portuguese Language Literature, 

Cape-Verdean Literature, Masculinities, Femininities, Gender.   
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RIZUMU 
 
 
RIOS, M. O. 2012. Literatura Kabu-Verdianu i diskuson di jéneru: 
prupostas pa maskulinidadis i fiminilidadis na obras di Evel Rocha, 
Germano Almeida i Dina Salústio. 282 f. Dissertação (Mestrado) FFLCH – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

Na últimus dékada, parse txeu movimentu na sosiedadi ki ta kistiona 

kes padron stabelesidu pa sistema patriarkal, i ki ta leba-nu diskuti sobri nobus 

maskulinidadi i fiminilidadi, sobri rilason entri jénerus, di krisi di maskulinu i di 

prumuson di mudjeris. Na Kabu Verdi, es timátikas li tanbé diskutidu txeu na 

sosiedadi, i atxadu na literatura un spasu pa riprizentason di várius mudelu di 

maskulinu i fimininu. Ku análizi di tres obra fiksional: Estátuas de Sal (2003), di 

Evel Rocha, Estórias de dentro de casa (1998), di Germano Almeida, i 

Mornas eram as noites (1994), di Dina Salústio, i ku bazi na un corpus tióriku 

diversifikadu i interdisiplinar, ki ta trata di temas moda konstruson sosial di 

maskulinidadi, duminason maskculinu, rilason entri maskulinu i fimininu, entri 

otus, pa lén di dukumentus i rilatórius ki ta kontestualiza situason di país, nu ta 

tenta dimonstra modi ki diskursu literáriu ten stadu ta spresa kes nobu 

maskulinidadi i fiminilidadi, desdi kes strutura más tradisional té kes nobu 

pusibilidadi pa génerus i  kaminhus pusivel pa transformason di kes rilason. 

 

 

 

Palavras-Xavi: Studus konparadu di Literaturas di Língua Purtugesa, 

Literatura Kabu-verdianu, Maskulinidadis, Fiminilidadis, Géneru. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

 

A discussão em torno das novas masculinidades e feminilidades, 

relação entre os gêneros, crise do masculino e a promoção das mulheres se 

apresenta bem atual. Surgiram nas últimas décadas muitos movimentos sociais 

que questionaram os padrões estabelecidos pelo sistema patriarcal.   

Em Cabo Verde, a temática das relações de gênero também tem sido 

constantemente discutida por toda a sociedade, encontrando na literatura 

espaço para representação de vários modelos de masculino e feminino, desde 

estruturas mais patriarcais, personagens em transição a novas possibilidades 

para os gêneros. 

A partir de três obras ficcionais: Estátuas de Sal (2003), de Evel 

Rocha, Estórias de dentro de casa (1998), de Germano Almeida e Mornas 

eram as noites (1994), de Dina Salústio, buscamos demonstrar como o 

discurso literário tem representado essas novas masculinidades e 

feminilidades, mas, para isso, debruçamo-nos inicialmente sobre um corpus 

teórico que sustente nossa análise.    

Utilizamos como recurso a interdisciplinaridade com a Antropologia, os 

Estudos Culturais, a Sociologia, a Psicologia, a Psicanálise e todo campo do 

conhecimento que dialogue com gênero, masculinidades, feminilidades, 

conjugalidades e as relações que os envolvem. 

Partimos da definição do termo gênero, que por muito tempo foi 

entendido em relação ao sexo biológico. No entanto, alguns estudiosos, como 

Michelle Perrot (2009, p. 111), esclarecem-nos as principais diferenças, 

fundamentais para entendermos o processo de construção social da 

masculinidade e a suposta inferioridade feminina. 

Eleni Varikas (2009, p. 118-119), apresenta-nos a diferenciação do 

conceito de igualdade e equidade, que aparentemente são utilizados como 

sinônimos, mas que podem ocultar a ideologia patriarcal e perpetuar a 

dominação masculina.   

Outro ponto fulcral abordado refere-se ao fato de que o masculino e o 

feminino só podem ser entendidos na relação, pois um depende do outro para 
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existir, como nos esclarece Rosiska Darcy de Oliveira (1999, p. 55). Além 

disso, qualquer mudança num gênero transforma também o outro, como 

verificaremos a partir das análises literárias. 

Acreditamos que a compreensão da construção social da dominação 

masculina se torna crucial para entendermos a razão da desigualdade entre os 

gêneros. São apresentadas algumas estratégias do sistema patriarcal para 

manter a hegemonia masculina, como tornar as mulheres objetos simbólicos, 

criar a invisibilidade masculina e, principalmente, estabelecer a divisão social 

do trabalho com base no sexo. Para isso, foi necessário construir a dicotomia 

da inferioridade feminina e superioridade masculina, reservando ao homem o 

espaço público, de maior prestígio e melhor remunerado, e, para a mulher, o 

privado, oposto do primeiro. Com o discurso da diferença biológica, reforçaram-

se os papéis sociais, atribuindo às mulheres características tidas como 

naturais, como o cuidado dos filhos e da casa. A família, a igreja, a mídia e o 

Estado também estiveram envolvidos diretamente no processo que levou à 

desigualdade entre os gêneros. 

Contudo, essa relação desigual entre o masculino e o feminino passou 

a ser questionada por importantes movimentos sociais, capazes de abalar as 

estruturas do sistema patriarcal. Dentre eles os movimentos feministas, já com 

toda uma bagagem teórica, contribuíram decisivamente no questionamento da 

desigualdade baseada no gênero; também os movimentos gays, 

fundamentados nos Gays studies, questionaram o modelo de masculinidade 

hegemônica, além dos movimentos juvenis, como explica George Mosse 

(1996, p. 214-215), importantes para transformação do ideal de masculino 

vigente. 

Nesse contexto, aponta Teresa Valdés (1997, p. 11), surgem grupos de 

homens que questionam o papel masculino ideal, fonte de alienação para eles 

e de desentendimento para com as mulheres. Desponta, então, no panorama 

dos estudos de gênero, uma discussão em torno de uma possível crise do 

masculino, pois o homem nunca antes precisou ser definido. 

Utilizando-se ainda da bagagem teórica feminista, os estudos 

masculinos passam a compreender que a masculinidade deve ser entendida 

como plural. Além disso, Robert Connell (1995, passim), um dos maiores 
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estudiosos sobre o masculino, esclarece-nos que a masculinidade é construída 

socialmente, histórica, mutável e relacional.  

Valdés (1997, p. 12) relata que, atualmente, existe uma produção 

diversificada sobre o tema das masculinidades, apontando as seis linhas de 

pesquisa consideradas mais recorrentes: conservadora, pró-feminista, Men’s 

Rights, “mitopoética”, socialista e de grupos específicos.  

Connell (1997, p. 32-34) apresenta-nos, por sua vez, quatro enfoques 

teóricos sobre os quais as linhas de pesquisa buscam definir o masculino, 

sendo eles: essencialista, positivista, normativo e semiótico. O pesquisador 

aponta as semelhanças e diferenças nas definições de masculino, 

evidenciando a dificuldade em uma conclusão.  

Desta forma, apesar da complexidade em se definir o termo masculino 

e, consequentemente, masculinidade, Connell (1997, p. 35) esclarece que a 

masculinidade recobre, ao mesmo tempo a posição nas relações de gênero e 

as práticas pelas quais os homens e mulheres se comprometem com essa 

posição de gênero, com efeitos dessas práticas na experiência corporal, na 

personalidade e na cultura. Para que possamos compreender melhor, o 

pesquisador (Ibidem, 1997, p. 37) define os três principais tipos de relações 

estabelecidos pelas masculinidades: de poder, produção e Cathexis. 

Após buscarmos entender o conceito de masculino, um ponto 

fundamental da pesquisa está em revelar o processo de construção social dos 

gêneros e, principalmente, da masculinidade patriarcal. Apontaremos as 

principais estratégias da construção do masculino, como, por exemplo, tornar 

os homens iguais entre si e o mais diferente possível das mulheres. Além 

disso, observaremos como o papel da homossociabilidade será determinante 

na configuração do gênero masculino. Apresentaremos as fases da construção 

social da masculinidade, desde a infância até a vida adulta, e como se 

configuram as estratégias para cada fase. 

Outro ponto fundamental abordado por Connell (1997, p. 39) refere-se 

às relações entre as masculinidades: hegemonia, cumplicidade, subordinação 

e marginalização.  

Elisabeth Badinter (1993, p. 133-189) apresenta-nos a definição de 

modelos de masculino, utilizando um conceito de “tipos” de homens: o duro, o 
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mole e o doce (suave ou reconciliado, numa trajetória que vai das 

configurações patriarcais às novas masculinidades).  

Buscamos também desenvolver a relação da violência e da virilidade 

com a construção social da masculinidade, para compreender como a ação 

violenta está ligada à afirmação do masculino e propor formas de eliminá-la de 

nossa sociedade. 

Ainda no processo de construção social da masculinidade, outra 

estratégia refere-se a ocultar a fragilidade masculina. Normalmente, as 

discussões sobre gênero envolvem as formas de o masculino exercer poder e 

controle. No entanto, dores e carências são causadas pelo mesmo sistema, 

que impõe aos homens o que precisam e como devem ser. Dessa forma, 

indicamos que apenas o novo masculino será capaz de romper com o modelo 

patriarcal, sendo que, para que surja, uma nova forma de paternidade será 

fundamental. Configuram-se novas possibilidades para o masculino e para o 

feminino. Há uma ruptura, mesmo que ainda muitos estejam em transição, para 

novas masculinidades e feminilidades, estabelecendo novas relações entre os 

gêneros e novas conjugalidades. Assim, Diane Alméras (2000, p. 94-95) 

apresenta-nos quatro tipos de divisão de responsabilidades familiares sendo 

eles: tradicional, início de transição, transição avançada e equitativo-justo.  

No que se refere às novas possibilidades para o gênero em Cabo 

Verde, entendemos que o país se encontra em um período de mudanças, com 

modelos de masculino e feminino em transição para novas masculinidades e 

feminilidades. Tanto, que transformações e avanços são visíveis e, por meio 

das legislações, estudos e dados estatísticos, buscamos indicar como as 

mudanças na esfera política, econômica e social contribuíram para uma nova 

configuração das relações de gênero, em que as mulheres passam a ter um 

espaço maior na esfera pública e novas masculinidades começam a se 

configurar em decorrência disso. 

Uma das medidas decisivas adotadas nos últimos anos foi a criação do 

Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Gênero, antes 

denominado de Instituto da Condição Feminina. O País precisava de um 

mecanismo institucional que tratasse de políticas públicas relativas à 

problemática que enfrentam as mulheres, devido a Organização das Mulheres 
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de Cabo Verde (OMCV), que desempenhava esse papel desde a 

independência, passou a ser uma Organização Não Governamental (ONG). 

Com o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Gênero 

têm se constituído ações para combater a violência doméstica, prática ainda 

recorrente no país. Paralelamente, houve maciço investimento no acesso à 

educação, pois constatamos que a quantidade de denúncias de violências está 

positivamente relacionada ao número de anos de estudo das mulheres. 

Quanto à promoção feminina, os avanços têm ocorrido em diversos 

setores, comprovados pelo aumento da proporção de mulheres em áreas 

importantes da sociedade, como nos poderes legislativo e executivo, na chefia 

dos Ministérios, nas Secretarias de Estado, além de outros setores, como 

indústria e comércio.  

O sistema de saúde de Cabo Verde tem se mostrado satisfatório para 

com as mulheres. A cobertura às grávidas continua a aumentar, as campanhas 

para o uso de métodos anticonceptivos têm sido constantes e redobradas, e 

consideramos que os avanços mais significativos ocorreram em relação às leis 

e às ações jurídicas. 

Após cinco séculos de colonialismo e um regime totalitário que 

recusava todos os direitos às mulheres, como o direito ao voto, de conseguir 

créditos, de trabalhar em certas profissões ou mesmo o direito à educação em 

igualdade de condições com os homens, sem falar nos direitos ligados à saúde 

reprodutiva feminina, que eram ignorados, após a independência muitos 

avanços reais e concretos aconteceram.  

Entre eles, destacamos a Constituição de 1980, que previu no Artigo 26 

que: “o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os planos da vida 

política, econômica, social e cultural”. O Código Civil, no Artigo 1634 (e 

seguintes), garante que as responsabilidades advindas do casamento ou da 

constituição da família devem ser divididas igualmente entre homens e 

mulheres. O Código Penal, que entrou em vigor em 1º de julho de 2004, prevê 

que, no Artigo 134, o crime de infligir ao cônjuge ou a pessoa a quem esteja 

unido de fato maus-tratos físicos ou psíquicos ou tratamentos cruéis, seja 

punido com pena de prisão de 1 a 4 anos; e a Lei nº 9/III/86, a partir de 1986, 
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definiu que, obedecidas algumas circunstâncias, a interrupção voluntária da 

gravidez pela mulher teria a responsabilidade penal excluída.  

Com todos esses avanços e ambiente favorável, evidenciam-se novas 

possibilidades para o masculino e para o feminino em Cabo Verde e, por 

conseguinte, a literatura, como forma de expressão dos anseios sociais, não 

poderia deixar de acolher o tema das relações entre gêneros em um país onde 

tanto se tem refletido e realizado.  

Dessa forma, retomamos a proposta da análise das três obras 

ficcionais Estátuas de Sal, de Evel Rocha, Estórias de dentro de casa, de 

Germano Almeida, e Mornas eram as noites, de Dina Salústio, para discutir a 

consonância entre a realização artístico-literária cabo-verdiana e as atuais 

discussões teóricas sobre a relação entre os gêneros. 

Na primeira obra, analisaremos algumas personagens da família 

Delgado: Adalberto, Ventura, Alfredo, Claudinha, nha Bia, Salvador, Gutinha, 

Marcelo e Adelina. Partiremos da constatação de uma estrutura familiar mais 

próxima da patriarcal, com destaque para o aparecimento de uma personagem 

assumidamente gay, ocorrência pouco comum na literatura cabo-verdiana. 

Na segunda, examinaremos as três novelas que a compõem: “In 

Memorian”, “As mulheres de João Nuno” e “Agravos de um artista”. 

Verificaremos as estratégias de dominação masculina, os modelos de 

masculinidades e feminilidades que embasam a construção das personagens, 

entre elas: Rosalinda, Hermenegildo Ramos, Fernando de Macedo, Teodoro de 

Almeida, referentes à primeira novela; João Nuno, Rosa Maria, a Velha-que-

gastava-água-de-mais, Lina, Dodoca, Maria, a Sonsa, Matilde, Alda e Luísa, na 

segunda; e, na última, o “artista”, a Esposa, Bela e Aninhas Maria. 

E finalizaremos com Mornas eram as noites, evidenciando as 

relações entre os gêneros, a fragilidade masculina e o surgimento de novas 

masculinidade e feminilidades. Para tanto, centraremos a análise nos contos: 

“A oportunidade do grito”, “Onde está a verdade?”, “Foram as dores que o 

mataram”, “Para quando crianças de junho a junho?”, “Please come back to 

me” e “Campeão de qualquer coisa”. 

Pelo exposto, esperamos dar voz à crítica social relacionada ao 

gênero, às masculinidades e às feminilidades, sobretudo na maneira como o 
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discurso literário cabo-verdiano desenvolve os temas, com atualidade, 

originalidade e didatismo que nos permitem elaborar reflexões sobre o papel 

dos gêneros na sociedade contemporânea e, sobretudo, saborear a expertise 

da literatura na representação e na apreensão dos fenômenos sociais. 
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1.  A RELAÇÃO ENTRE OS GÊNEROS: MASCULINO E 

FEMININO 

 

Durante muito tempo, como estratégia de dominação masculina, o 

gênero foi entendido e definido em relação ao sexo biológico. Hoje, sabemos 

que nascer macho ou fêmea não determina o gênero, mas é produto da 

construção social.  

A própria definição de “gênero” (gender) é entendida por oposição ao 

sexo biológico, pois designa as relações dos sexos construídas pela cultura e 

pela História, segundo Michelle Perrot (2009, p. 111). 

Rachel Soihet (1997, p. 101) explica que “gênero” tem sido, desde a 

década de 1970, o termo usado para teorizar a questão da diferença sexual. O 

termo indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de 

“sexo” ou “diferença sexual”, reforçando o caráter social das relações.   

Ao se definir gênero a partir do sexo, criou-se, em consequência, uma 

inferioridade feminina e a divisão social (sexual) do trabalho, reservando as 

tarefas de maior prestígio aos homens no setor público e as desprestigiadas, 

às mulheres, no espaço privado.  

Estamos em um período de importantes mudanças nas relações de 

gênero. Essas transformações encontraram, em nossos dias, o ambiente 

favorável que precisavam para se desenvolver, sobretudo devido à mobilidade 

social e geográfica das últimas décadas, à maior expectativa de vida, à 

expansão dos sistemas educativos e níveis de estudo adquiridos. Sem 

esquecermos, é claro, das demandas do feminismo e das pressões dos 

movimentos de mulheres, juntamente com o crescente processo de aceitação e 

reconhecimento dos homossexuais e as demandas do movimento gay, 

propulsores das mudanças, assim como das exigências da modernização. 

Houve transformações significativas no que tange às masculinidades e 

às feminilidades, resultando em novas relações entre os gêneros, que buscam 

uma maior igualdade no seio da família e a divisão social do trabalho:  

 

[...] masculinidade e feminilidade designam as características e as 

qualidades atribuídas social e culturalmente aos homens e às 

mulheres. Masculinidade e feminilidade existem e se definem em sua 
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relação e por meio dela. São as relações sociais de sexo, marcadas 

pela dominação masculina, que determinam o que é considerado 

“normal” - e em geral interpretado como “natural” - para mulheres e 

homens (MOLINIER e WELZER-LANG, 2009, p. 101). 

 

Além de entendermos que os gêneros são construções sociais e não 

determinações biológicas, que as masculinidades e feminilidades só são 

definidas na relação, criticando-se o estudo dos gêneros fora dela, precisamos 

ter a consciência de que o masculino ocupa ainda uma posição de dominação, 

apesar de fortemente questionada. Mas pelo fato de ter sido “naturalizada”, a 

dominação masculina baseada no gênero se torna invisível em muitas 

situações, como desenvolveremos adiante. 

 Como consequência de ter tornado o gênero um dado biológico e 

assim criado a divisão das tarefas por sexo, a relação entre o masculino e o 

feminino não tem sido igualitária nas sociedades patriarcais. Como os homens 

têm ocupado nas relações de gênero uma posição de dominação e poder, 

atribuindo às mulheres papéis subalternos e tarefas desprestigiadas, é 

necessário discutirmos as relações entre os gêneros com a finalidade de 

evidenciar a estrutura de dominação. Para isto, é importante fazermos a 

diferenciação de dois termos que podem parecer sinônimos, mas possuem 

diferentes significados: igualdade e equidade. 

Eleni Varikas (2009, p. 118, 119) discute, contrapondo, os dois 

conceitos: 

A equidade é, no entanto, cheia de ambiguidades tanto quanto, ou 

mais, a noção de igualdade. A justiça à qual ela se refere é uma 

justiça natural, que depende de uma interpretação ‘do que é 

naturalmente devido a cada um’ (VARIKAS, 2009, p. 119). 

Para corroborar seu argumento, a autora recorre a Aristóteles e a 

Leibniz, passando pelo pensamento medieval, segundo os quais “tratar cada 

um de maneira específica” remete à justiça no contexto de um mundo 

hierárquico. A equidade, no entanto, tem por objetivo a “felicidade”, porém esta 

corresponde à sorte que é conferida a cada um dos mortais (a sorte do senhor 

ou do escravo, do empresário ou do trabalhador).  

Para Varikas (2009, p. 119), a equidade pode reforçar a posição de 

dominadas das mulheres, não rompendo com as estruturas hierarquizadas: 
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Ao contrário da igualdade que, apesar de seu componente 

quantitativo, inclui em seu campo conceitual a utopia de uma abolição 

das hierarquias, a equidade busca a melhoria mais do que a 

transformação do status quo: ela tende a privilegiar a satisfação das 

necessidades das mulheres como elas surgem de sua posição de 

dominadas, na divisão sexual do trabalho, na dependência. 

 

Por mais que a autora entenda que a igualdade é difícil de ser atingida, 

devido “a utopia de uma abolição das hierarquias” (VARIKAS, 2009, p. 119), 

devendo ser um desafio político, ela objetiva romper com a estrutura. Enquanto 

a equidade procura dar conforto, apesar da dominação, a igualdade busca 

acabar com esta, por mais que seja difícil: 

A igualdade não é mais um princípio formal, mas um meio concreto 

de garantir para cada pessoa a possibilidade de fazer tudo que está 

potencialmente ao seu alcance: “o que é devido a cada um” se torna 

um desafio político, desafio de um combate para a auto definição das 

necessidades e das vontades (Ibidem, p. 121). 

Da mesma forma, Françoise Collin (2009, p. 63) acredita que a 

igualdade inclui, tanto para meninas como para meninos, o acesso idêntico, e 

em condição idêntica, a todas as formas de exercício da vida humana e cidadã.  

Mais especificamente quanto às relações entre masculino e feminino, a 

igualdade realmente parece-nos o termo mais apropriado, pois: 

A igualdade garante tudo simultaneamente: a) o direito das mulheres 

em serem pessoas “como todas as outras” mediante a proibição de 

qualquer discriminação que as constitua como grupo “à parte”; b) a 

possibilidade, para as mulheres, de serem reconhecidas e aceitas 

“como são”, isto é, com suas diferenças em relação aos homens; 

enfim, e sobretudo, o direito de cada mulher de exprimir as 

particularidades que fazem delas “indivíduos diferentes de todos os 

outros (mulheres e homens)”, o acesso à sua dignidade como 

indivíduo, e de sua contribuição única e insubstituível à vida em 

comum (VARIKAS, 2009, p. 121). 

Por esta definição, a igualdade também pressupõe a aceitação da 

diferença, ponto fundamental para as “feministas da diferença”, como Rosiska 

Darcy de Oliveira, autora do livro O elogio da diferença (1999). 

Concordamos com Varikas (2009, p. 121) que a igualdade é um 

princípio difícil de ser alcançado. Se a Declaração dos Direitos Humanos afirma 

que todos são iguais, entendemos que é pelo fato de não existir um princípio 

“natural” de igualdade, pois se existisse, não seria necessário afirmá-lo. Claro 
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que essas declarações universais, assim com as legislações em cada país, 

buscam modificar comportamentos sociais; por mais que a igualdade possa 

parecer distante, ela deve ser o objetivo mais concreto para se buscar o fim 

das hierarquias sociais baseadas no gênero: 

[...] o direito natural é a hipótese inicial que permite aos seres 

humanos instituir uma ordem política que possibilite realizar cada um 

o que é potencialmente capaz. Se os direitos iguais precisam ser 

declarados, é porque não existem fora da vontade humana que os 

declara: a igualdade não é uma realidade empírica, mas pode vir a 

sê-lo, devido a uma ordem política instituída pelos cidadãos e cidadãs 

que se comprometem a substituir os privilégios de nascimento pelo 

princípio de uma lei geral para todos, conhecida por todos e 

elaborada por todos (Ibidem, p. 116). 

Dar visibilidade ao conceito da igualdade é fundamental para que 

possamos buscá-la efetivamente, pois muitos perseguem uma igualdade que 

não rompe com as hierarquias e nem com os privilégios, reduzindo-se, na 

verdade, à equidade, um estado de conforto. 

Mas estamos em um momento em que se procura desenvolver 

relações igualitárias e, para isso, é importante conhecer o processo de 

construção social dos gêneros, repleto de desigualdades. Mas isto não é uma 

tarefa fácil, pois gênero é uma estrutura complexa e muitos fatores precisam 

ser considerados: 

Falar de estrutura de relações de gênero significa enfatizar que o 

gênero é muito mais que interações face a face entre homens e 

mulheres.  Significa enfatizar que o gênero é uma estrutura ampla, 

englobando a economia e o Estado, assim como a família e a 

sexualidade, tendo, na verdade, uma importante dimensão 

internacional. O gênero é também uma estrutura complexa, muito 

mais complexa do que as dicotomias dos “papéis de sexo” ou a 

biologia reprodutiva sugeririam (CONNELL, 1995, p. 188). 

Para pensarmos o gênero e as situações de desigualdade causadas 

em nome dele, é necessário considerá-lo em relação a muitas outras 

estruturas, como economia, Estado, família, sexualidade entre outras. Além 

disso, os estudos devem ser feitos sempre na interdependência e não de forma 

isolada:  

Uma vez que nas nossas sociedades as duas categorias de sexo 

cobrem a totalidade do campo social, parece lógico que qualquer 
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especificidade de uma se defina apenas em sua relação com a 

especificidade da outra, e que uma e outra não possam ser 

estudadas isoladamente, pelo menos antes de terem sido totalmente 

conceituadas como elementos de um mesmo sistema estrutural 

(WELZER-LANG, 2004, p. 108). 

 

Outros autores também acreditam que o gênero só pode ser entendido 

ou estudado nas relações, entre eles o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que 

afirma ser possível modificar as formas como se tem concebido a atual divisão 

social (sexual) do trabalho com um pensamento relacional: 

As mudanças visíveis que afetaram a condição feminina mascaram a 

permanência de estruturas invisíveis que só podem ser esclarecidas 

por um pensamento relacional, capaz de pôr em relação a economia 

doméstica, e portanto a divisão de trabalho e de poderes que a 

caracteriza, e os diferentes setores do mercado de trabalho (os 

campos) em que estão situados os homens e as mulheres. Isto, em 

vez de apreender separadamente, como tem sido feito em geral, a 

distribuição de tarefas entre os sexos, e sobretudo os níveis, no 

trabalho doméstico e no trabalho não doméstico (BOURDIEU, 2010, 

p. 126). 

Outra autora que entende ser apenas possível entender os gêneros 

masculino e feminino por meio do conceito de relação é Rosiska Darcy de 

Oliveira (1999, p. 55). Segundo ela, “nenhum papel pode ser representado em 

solo”: 

Na verdade, o papel de cada ator social é desempenhado em 

interação com um outro, baseados, ambos, numa relação de troca e 

reciprocidade. Essa interação é determinada pelas ideias, 

expectativas e julgamentos que cada um faz sobre as atitudes e 

comportamentos dos outros. [...], um depende do outro, que prevê 

que, se um papel muda, muda o outro que depende dele para se 

definir [...].  

Além do fato do gênero ser entendido apenas na relação, Oliveira 

(1999, p. 55) introduz outra questão, que é o fato de um depender e se 

modificar em contato com o outro. Para que possamos produzir mudanças no 

modelo de masculinidade hegemônica, será necessário modificar o feminino 

que se relaciona com ele. Concordamos que um gênero é capaz de 

transformar o outro na relação, mas entendemos que nem sempre é um 

processo harmonioso, havendo atritos e desgastes de ambas as partes, mas 

os resultados são capazes de gerar novas possibilidades para o masculino, 

feminino e para as conjugalidades, observando-se maior igualdade. 
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A mesma concepção de que o gênero é relacional é proposta por 

Welzer-Lang (2004, p. 113): 

Os homens só existem como categoria, grupo (ou classe) em relação 

estrutural com as mulheres. Estudar os homens - inclusive para 

compreender as suas mudanças, meu objetivo inicial - passa, assim, 

pela compreensão dos efeitos das relações sociais de sexo nas 

representações e práticas masculinas.   

  Assim, ao invés de ser pensada como um absoluto, a masculinidade e 

a feminilidade são relativas e reativas. Tanto que, quando a feminilidade muda, 

a masculinidade se desestabiliza e muda também, conforme Badinter (1993, p. 

11) propõe.  

Rachel Soihet (1997, p. 101) complementa: 

O gênero sublinha o aspecto relacional entre as mulheres e os 

homens, ou seja, nenhuma compreensão de qualquer um dos dois 

pode existir através de um estudo que os considere totalmente em 

separado.  

Sendo assim, um dos motivos que levaram ao questionamento sobre o 

masculino foi a problematização das mulheres para com os papéis sociais e 

para as relações entre os gêneros. Ao se entender que não se pode estudar a 

mulher isoladamente, fez-se necessário introduzir os estudos do masculino e 

das relações entre ambos. Isto levou a que se repensasse a característica 

universal masculina, que nunca havia sido questionada, e sua suposta 

superioridade sobre a mulher. 

Elizabeth Badinter (19931) nos lembra que até pouco tempo ninguém 

pensava em questionar masculino; a masculinidade parecia algo 

inquestionável, natural e contrária à feminilidade. Porém, nas últimas três 

décadas (podemos ampliar e falar a partir de 1950), houve um questionamento 

em relação aos gêneros e principalmente ao feminino, o que levou a uma 

redefinição também das masculinidades.  

  Outro avanço nos estudos sobre os gêneros é destacado por Danielle 

Juteau (2009, p. 92-93). Segundo ela, abandonou-se o estudo do sexo como 

variável independente (o sexo biológico como fonte das diferenças observadas 

entre homens e mulheres), passando-se à comparação entre os papéis 
                                                             
1
 Encontra-se na dedicatória do livro, em página não numerada. 
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masculinos e femininos para se ocupar do gênero como construção social e, 

por conseguinte, da aquisição da masculinidade e da feminilidade também 

como produtos sociais. 

É justamente desta forma que Connell (1997, p. 35) entende ser o 

gênero uma forma de ordenamento da prática social. Os processos de gênero 

estão organizados em torno de cenários reprodutivos, definidos pelas 

estruturas corporais e pelos processos de reprodução humana. Esses cenários 

incluem o despertar sexual, a relação sexual, o parto e o cuidado com a 

criança, as diferenças e similitudes sexuais corporais. 

 Connell define “cenário reprodutivo” como um processo histórico que 

envolve o corpo, distinguindo-o da “base biológica”, para reforçar que não se 

trata de um conjunto fixo de determinantes biológicas. As relações de gênero, 

pessoas e grupos organizados no cenário reprodutivo formam uma das 

estruturas principais de todas as sociedades documentadas. E o autor não está 

sozinho neste questionamento, pois esclarece Maria Lúcia Rocha-Coutinho 

(1994, p. 16): 

Os Estudos de Gênero, ao questionarem a visão convencional dos 

atributos masculinos e femininos, segundo a qual a sociedade era 

caracterizada por uma divisão social do trabalho — que situava o 

homem no espaço público e confinava a mulher no espaço privado do 

lar —, levaram à visão de que estes atributos e esta divisão não são 

resultado de forças naturais, mas, antes, são parte de todo um 

complexo de fenômenos cultural e historicamente determinados.  

Partindo-se dessa ideia de construção social, o gênero se transformou 

numa categoria de análise importante, comparável, por exemplo, a categorias 

como raça e classe social. 

 Pudemos desenvolver até agora dois conceitos chave: primeiro, o 

gênero só pode ser entendido na relação; segundo, o gênero (masculinidade e 

feminilidade) deriva de construções sociais e não deve ser entendido em 

relação ao sexo biológico. 

Uma teoria que muito tem ajudado a compreender estes novos 

aspectos das relações entre os gêneros é a hermenêutica do cotidiano.  

Maria Odila Leite da Silva Dias (1994, p. 374) nos apresenta o conceito 

que acreditamos ser fundamental para compreensão das relações atuais entre 

os gêneros: “Através de focos narrativos, a hermenêutica do quotidiano procura 
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historicizar aspectos concretos da vida de todos os dias dos seres humanos - 

homens e mulheres - em sociedade”. 

Em vez de buscar contar, como na historiografia tradicional, a história 

dos grandes feitos, a hermenêutica do cotidiano busca evidenciar a vida dos 

seres humanos em sociedade, em todas as ações, inclusive aquelas que se 

tornaram invisíveis pelo sistema patriarcal. Segundo Dias (1994, p. 378): 

A hermenêutica do quotidiano nesse sentido contribui com certa dose 

de relativismo para documentar diferenças, delinear formações 

específicas de classes sociais em sociedades diferentes, mostrar a 

diversidade e fluidez das relações de gênero e dos conceitos relativos 

aos papéis femininos tidos como universais.  

Em nossa análise, buscaremos justamente documentar as diferenças e 

mostrar como os gêneros são fruto de construções sociais. Além disso, como já 

vimos, ao condicionar as mulheres à esfera biológica, logo, atribuindo-lhes 

tarefas de menor prestígio social e econômico na divisão sexual do trabalho, 

buscou-se justificar, por muito tempo, a subalternidade feminina como “natural” 

e “universal”. A hermenêutica do cotidiano, numa concepção feminista, vem 

criticar esta visão androcêntrica: 

O estudo do quotidiano nas sociedades em transformação, ao 

resvalar por experiências de vida, escapa ao normativo, ao 

institucional, ao dito, ao prescrito e aponta para o vir a ser, para 

papéis informais, para o provisório e o improvisado, em geral para o 

vivido, o concreto, o imponderável e o não dito, sobretudo quando 

confrontado com regras, valores herdados e papéis prescritos (DIAS, 

1994, p. 377). 

A hermenêutica do cotidiano propõe-se a evidenciar as transformações 

sociais pelas quais acreditamos que as relações entre os gêneros estão 

passando. Busca revelar não somente o que tem acontecido nas sociedades, 

mas pretende apresentar o que ainda está por vir, no caso de nossa pesquisa, 

relações de gênero baseadas na igualdade.  
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1.1 A construção social da dominação masculina 

 

Segundo Welzer-Lang (2004, p. 113) “os dominantes não têm muita 

ideia sobre os efeitos corporais e psíquicos da dominação que eles exercem”. 

No entanto, aqueles que são dominados, por mais que talvez não 

compreendam claramente o processo, podem sentir em seus corpos e em suas 

ações diárias o peso da dominação.  

Os homens, nas relações de gênero, têm ocupado uma posição de 

poder e, assim, imposto às mulheres suas vontades e desejos. No livro A 

dominação masculina, Pierre Bourdieu (2010, p. 18) entende que a força da 

ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação, pois a 

visão androcêntrica se impõe como neutra e não precisa se enunciar em 

discursos que visem a legitimá-la. Além disso, “é característico dos dominantes 

estarem prontos a fazer reconhecer sua maneira de ser particular como 

universal” (BOURDIEU, 2010, p. 78).  

Françoise Collin (2009, p. 63), ainda nesse contexto, afirma que, no 

discurso patriarcal, o “Homem” significa ser humano, sem restrições. Durante 

muito tempo fomos ensinados, inclusive linguisticamente, que homem é 

sinônimo de humanidade.  

Seguindo a mesma ideia, para Michael Kimmel (1998, p. 208) a 

masculinidade, como construção social inserida nas relações de gênero e 

poder, é, às vezes, invisível para os homens, sendo mais visível para aqueles 

que não gozam de privilégios do que para os que os desfrutam. Para ilustrar 

esta afirmativa, o autor cita um ditado chinês: “Os peixes são os últimos a 

descobrir o oceano” (Ibidem, 1998, p. 208). 

Relata também sua experiência em um congresso feminista (ibidem, 

1998, p. 208-209), onde, em uma discussão entre duas mulheres, uma branca 

e outra negra, a segunda perguntou à primeira o que ela via no espelho assim 

que acordava: a primeira responde que via uma mulher, já a segunda afirmava 

ver uma mulher negra, ressaltando a importância da questão racial, pois para a 

mulher branca o fator cor era irrelevante, pelo fato de gozar do privilégio da cor 

socialmente constituída como hegemônica.  
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Michael Kimmel deu-se conta de ser o único homem no evento, e, ao 

ser interrogado sobre o que vê no espelho, respondeu: “Vejo um ser humano”. 

Ou seja, como homem branco, de classe média, não tem raça, nem classe 

social, nem mesmo gênero, pois é uma pessoa genérica por excelência.  

Por gozar dos privilégios do gênero, não se dava conta de sua real 

situação como homem branco de classe média. O autor chama esse raciocínio 

de “privilégio da invisibilidade”, pois nos processos em que se conferem 

vantagens a determinados grupos e não a outros, essas vantagens são 

invisíveis para os que as recebem. Já os que são marginalizados e não 

possuem o privilégio, são os que percebem claramente o processo. Desta 

forma, Kimmel entende que a masculinidade (principalmente a hegemônica) é 

invisível para quem goza de seus privilégios, mas visível para aqueles que são 

mais afetados pela dominação e violência que esta implica (ibidem, 1998, p. 

209). 

Acreditamos ser esta a primeira ferramenta da masculinidade para a 

dominação feminina, a invisibilidade do gênero masculino, que somente nos 

últimos tempos passa a ser enxergado e discutido. Visto que, ao questionar o 

masculino, iremos justamente enunciar o processo de dominação que os 

homens impõem sobre as mulheres e também a outros homens, mostrando 

não ser um processo natural e que, portanto, não pode continuar invisível. 

Pretendemos evidenciar outras estratégias de como é construído este 

processo de dominação, para que os homens não se passem por “vítimas” do 

desconhecimento e para que as mulheres possam, como já têm feito durante 

toda a história, buscar formas, agora mais enérgicas, de resistência.  Assim, 

como vemos em Rocha-Coutinho (1994, p. 19), apesar de seu lugar de 

subordinação na sociedade, as mulheres sempre articularam formas de 

subsistir e resistir ao poder socialmente reconhecido aos homens: 

Confinadas por séculos no espaço da casa, onde reinavam quase 

que absolutas, enfeitiçando maridos e filhos com a máscara da 

perfeição, as dedicadas e abnegadas mães e esposas encontraram 

formas especiais e silenciosas de articular sua resistência, em 

murmúrios que se perdiam, muitas vezes, no coro forte dos homens 

que as sufocavam. 
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Entre as estratégias de resistência, Rocha-Coutinho (1994, p. 19) 

destaca o que ela chama de meios informais, como “mexericos”, controle de 

informação e recusa a fornecer alimentação e sexo, entre outros, e com isso as 

mulheres exerciam controle sobre os homens. A autora, inclusive, afirma (1994, 

p. 20) que, mesmo em situações claras de desigualdade, a mulher possui muito 

mais poder do que teoricamente se tem admitido. 

Além destas estratégias de resistência já destacadas, Mireya Suárez 

(1997, p. 46) aponta que ficar calada pode ser uma forma diferente e mais sutil 

de atuar e de reagir. 

Apesar da resistência das mulheres, a relação entre o masculino e o 

feminino não tem sido igualitária. Os homens têm ocupado, nas relações de 

gênero, uma posição de dominação e poder sobre as mulheres. Rocha-

Coutinho (1994, p. 20) recorre a Weber para definir o termo poder: 

Segundo este autor, o poder “é a probabilidade de um protagonista, 

num relacionamento social, estar em posição de realizar seu próprio 

desejo apesar da resistência, indiferente às bases nas quais essa 

probabilidade se apoia”.   

A pesquisadora também recorre às formulações de Foucault, para 

afirmar não existir, na verdade, o poder enquanto objeto natural, mas sim 

relações de poder como práticas sociais constituídas historicamente: 

Por estratégias de controle entendemos as formas de um agente 

social levar uma pessoa a pensar, sentir ou agir de um modo que 

nem sempre partiria espontaneamente desta pessoa. As estratégias 

empregadas, em geral, estão relacionadas à distribuição de poder e 

de autoridade, não apenas no espaço doméstico, mas também na 

sociedade de um modo geral (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 21). 

Além da invisibilidade do gênero, Bourdieu aponta (2010, p. 83) que 

outra estratégia de dominação masculina constitui em fazer das mulheres 

objetos simbólicos, colocando-as em permanente estado de insegurança 

corporal.  As mulheres veem-se obrigadas a experimentar constantemente a 

distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, do qual 

procuram se aproximar.  

Para o sistema patriarcal, as mulheres existem pelo e para o olhar dos 

homens, ou seja, como objetos receptivos, atraentes, disponíveis.  Tanto que a 
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sociedade espera das mulheres que sejam “femininas”, demonstrando algumas 

características, como sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, 

contidas ou até mesmo “apagadas”. Esta é uma das estratégias para tentar 

manter as mulheres fora da esfera pública e perpetuar a divisão social (sexual) 

do trabalho. 

Como sabemos, a ordem social dos gêneros funciona como uma 

imensa máquina simbólica que trabalha com objetivo de afirmar a dominação 

masculina sobre a divisão social do trabalho e atividades atribuídas a cada um 

dos dois sexos, como aponta Bourdieu (2010, p. 18). 

Sendo assim, ser invisível nas relações de gênero e criar uma esfera 

de insegurança para as mulheres são ferramentas para perpetuar a divisão 

social do trabalho, a maior estratégia de dominação masculina. 

Quando falamos em divisão social do trabalho, devemos a Rousseau, 

segundo Diane Lamoureux (2009, p. 210), a mais elaborada formulação da 

divisão entre esfera pública e esfera privada, divisão que reproduz exatamente 

os papéis sociais de sexo. Rousseau procede a uma completa “naturalização” 

das mulheres e a uma construção de sua dependência social por meio da 

associação entre “mulher” e “mãe”.   

Esta linha de pensamento se desenvolveu durante um grande período, 

argumenta Lamoureux (Ibidem, p. 210), por isso a maior parte do trabalho das 

feministas, a partir do século XIX, consistiu justamente em romper com o 

confinamento das mulheres à esfera privada e em lhes permitir o acesso 

seguro à esfera pública. Esta atuação se deu em várias frentes, entre elas 

reivindicações em áreas tão diversas como a da igualdade jurídica, do acesso 

à educação e ao emprego remunerado, do direito ao voto ou ainda do direito ao 

aborto. 

Danièle Kergoat (2009, p. 67) corrobora que a divisão social do 

trabalho decorre das relações sociais de sexo, podendo ser diferente em cada 

sociedade e ao longo da história. Afirma ainda que a divisão sexual do trabalho 

tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva 

(público) e das mulheres à esfera reprodutiva (privado). 

Esta divisão social do trabalho entre o público e o privado é relatada 

também por Bourdieu (2010, p. 41), sendo ao homem colocadas as questões 
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pertinentes ao público, direito, seco, alto, descontínuo, além de realizar todos 

os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares, como matar o boi, 

colher a lavoura e ainda o homicídio e a guerra. 

As mulheres, encaradas como o inverso dos homens, na lógica 

patriarcal, estariam situadas do lado do úmido, baixo, curvo e contínuo, sendo 

atribuídos a elas os trabalhos domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou 

até mesmo invisíveis e vergonhosos, como o cuidado e educação das crianças 

e criação de animais. Quando são tarefas externas, estão ligadas à água, à 

erva, ao verde, ao leite, à madeira e lhes são sempre destinados os trabalhos 

mais sujos, monótonos e humildes (BOURDIEU, 2010, p. 41). 

Percebemos que as atividades produtivas, associadas à ideia de 

trabalho, tanto em sua divisão como na manutenção do capital social e 

simbólico, são relacionadas aos homens, que detêm monopólio de todas as 

atividades oficiais e públicas. As mulheres, contudo, costumam ser excluídas 

de todos os lugares públicos, segundo Bourdieu (2010, p. 60-61).  

Desta forma, ocorre a ocupação pelos homens das funções de forte 

valor social agregado (políticas, religiosas, militares), fortalecendo uma 

separação e hierarquização dos trabalhos em dois tipos: trabalhos de homens 

e de mulheres, sendo que um trabalho de homem “vale” mais do que um de 

mulher.   

Além disso, em alguns contextos, o trabalho doméstico das mulheres 

não é reconhecido como trabalho, apesar do seu valor, esforço e contribuição 

ao bem-estar social da família, porque não possui prestígio social, tanto que 

Rocha-Coutinho (1994, p. 33) esclarece: “A economia do sistema extrafamiliar 

trata de esquecer e desconhecer esta economia paralela à qual serve e na qual 

se apoia, que é o sistema econômico familiar.” E, no mesmo sentido, Duran 

(1983, p. 11) relata sobre o trabalho doméstico feminino:  

[...] à força de ignorá-lo, de excluí-lo de seus cálculos, e de sua 

linguagem, chega a parecer que é imutável, gratuito, não custoso, 

não valorizado... e a um passo de supor que, uma vez que é 

improdutivo, quase não tem valor. 
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No processo de dominação masculina, atribuir à atividade da mulher o 

valor de não trabalho é fundamental como estratégia para torná-la dependente 

economicamente do homem.  

Ainda sobre a divisão social do trabalho, Bourdieu (2010, p. 75) 

esclarece que algumas tarefas podem ser qualificadas como nobres e difíceis 

quando são realizadas por homens, ou consideradas insignificantes, 

imperceptíveis e fáceis, quando são realizadas por mulheres. Um exemplo 

disso é a diferenciação entre o “chef” de cozinha e uma cozinheira, ou o 

costureiro e a costureira. O masculino está ligado à arte da gastronomia ou à 

alta costura, enquanto o feminino à comida do dia a dia e à costura familiar. 

Lembra-nos Bourdieu que basta que os homens assumam tarefas “femininas” e 

as realizem fora da esfera privada para que elas aparentem nobreza e sejam 

transfiguradas. Com isso, podemos concluir que o prestígio não reside na 

atividade, mas em quem e em quais condições a realiza.  

Esse raciocínio sinaliza que, para conseguirmos transformações nesse 

campo, é necessário, além de dar condições para as mulheres terem as 

mesmas oportunidades (e profissões) que os homens, que haja um 

questionamento da valorização (ou desvalorização) das atividades, pois a 

diferenciação não resulta de um processo natural. 

Ou seja, é evidente que a divisão sexual do trabalho é uma construção 

social, resultado das relações sociais, e não um dado rígido e imutável: 

[...] Em princípio, uma tensão que atravessa o campo social. Essa 

tensão produz certos fenômenos sociais e, em torno do que neles 

está em jogo, constituem-se grupos de interesses antagônicos. Em 

nosso caso, trata-se do grupo social homens e do grupo social 

mulheres, os quais não são em nada passíveis de serem confundidos 

com a dupla categorização biologizante machos-fêmeas (KERGOAT, 

2009, p. 68). 

Kaufman (1997, p. 65-66) ressalta a importância de se fazer a distinção 

entre sexo e gênero. O primeiro deriva de um pequeno conjunto de diferenças 

absolutas entre todos os machos e fêmeas, não prescrevendo uma 

personalidade fixa e estática. O gênero, por outro lado, é produzido 

socialmente, contribuindo diretamente na formação de identidades, 

comportamentos, atividades e crenças pessoais, podendo variar de um grupo a 
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outro e historicamente. Porém, o sistema patriarcal tende a não diferenciar 

sexo e gênero, desta forma, nascer com sexo feminino acaba por acarretar ser 

enquadrado no gênero feminino, com todas as divisões nas relações de 

trabalho que isto envolve: 

[...] a força particular da sociodiceia masculina lhe vem do fato dela 

acumular e condensar duas operações: ela legitima uma relação de 

dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua 

vez, ela própria uma construção social naturalizada (BOURDIEU, 

2010, p. 33). 

Ou seja, a força da dominação masculina incide justamente na 

possibilidade de acumular e condensar essas duas operações. Sendo assim, é 

justamente pelo fato desta visão de mundo estar organizada segundo uma 

divisão assimétrica entre os gêneros masculino e feminino que o falo pode se 

instituir como o símbolo do masculino, da virilidade e do poder. 

Para que fosse possível construir este processo de naturalização dos 

papéis sociais, surge como ferramenta a ideia da superioridade masculina. Por 

muito tempo se acreditou que a estrutura biológica fosse fundamental para a 

diferenciação entre homens e mulheres. Porém, segundo Rocha-Coutinho 

(1994, p. 14), atualmente se tem rejeitado a antiga ideia de que a biologia 

constrói homens e mulheres. 

Badinter (1993, p. 18) afirma que, no fim do século XIX, os filósofos, os 

psicólogos e os biólogos, assim como os historiadores e os antropólogos, 

davam provas de um antifeminismo, pois se dedicavam a “demonstrar” a 

inferioridade ontológica da mulher, afirmando que ela estaria próxima do animal 

e do negro, considerados então como seres inferiores. Também a mulher seria 

dominada por instintos primitivos, como ciúmes, vaidade e crueldade. Tanto 

que, referindo-se à mesma época, Mosse (1996, p. 74) relata que o nervosismo 

era considerado uma enfermidade tipicamente feminina. 

Como aprendemos com Ilana Löwy (2009, p. 40), a ciência é também 

um ponto de vista. A autora revela que a “evolução” do conhecimento científico 

foi moldada pela existência de uma dicotomia fundamental entre o masculino e 

o feminino na sociedade patriarcal. Apesar das pesquisas pressuporem 

neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade da ciência, na 
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verdade, incorporam a visão de mundo das pessoas que criaram a ciência: 

machos, homens, ocidentais e membros das classes dominantes. 

É ressaltado por Ilana Löwy (2009, p. 41) que a ciência é uma atividade 

social e cultural e, como tal, não é independente do tempo e do lugar de sua 

produção. Além disso, “nenhum trabalho coletivo de seres humanos pode ser 

totalmente dissociado do tempo e do lugar de sua produção: não há cultura 

fora da cultura, nem história natural fora da História” (Ibidem, 2009, p. 41). 

Essas reflexões são fundamentais para pensarmos sobre o papel 

central da divisão homem/mulher na constituição do saber científico, pois a 

ciência é construída por uma dicotomia e, dada a relevância fundamental dessa 

divisão e a sua incorporação na cultura e na linguagem, supõe-se que tenha 

influenciado a organização do conhecimento sobre o mundo “natural” criando 

estruturas dicotômicas e hierárquicas, recebidas como “verdadeira estrutura” 

do mundo. 

Atualmente, sabemos que essas “conclusões científicas” são pontos de 

vista preconceituosos em relação às mulheres, negros, judeus, homossexuais. 

Há uma tentativa de fortalecer, utilizando-se a concepção tradicional de ciência, 

os papéis sociais, restabelecendo e afirmando o domínio dos homens sobre as 

mulheres e também sobre outros homens. 

Entendemos, como Danièle Kergoat (2009, p. 67), que as condições 

em que vivem homens e mulheres e a divisão social do trabalho não são 

produtos de um destino “naturalmente biológico”, mas, sobretudo, construções 

sociais. 

Homens e mulheres não são uma coleção — ou duas coleções — de 

indivíduos biologicamente diferentes. Eles formam dois grupos sociais 

envolvidos numa relação social específica: as relações sociais de 

sexo. Estas, como todas as relações sociais, possuem uma base 

material, no caso o trabalho, e se exprimem por meio da divisão 

social do trabalho entre os sexos, chamada, concisamente, divisão 

sexual do trabalho. 

Foi graças a este discurso da diferença biológica que os papéis sociais 

se reforçaram, pois passou a se acreditar em características ou habilidades 

“naturais” ligadas ao sexo biológico da pessoa. Por mais que, como afirma 

Rocha-Coutinho (1994, p. 44), as características e capacidades atribuídas às 
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mulheres não sejam inatas, mas sim habilidades desenvolvidas a partir de um 

aprendizado social, da mesma forma que as masculinas também resultam de 

um processo de construção social, muito longe de algo natural.  

Claro que, nesse processo de construção social dos gêneros, homens 

e mulheres desenvolveram habilidades diferentes, aparentando, inclusive, 

serem características ligadas ao sexo, como, por exemplo, o cuidado materno 

ou a facilidade dos homens em lidar com ferramentas e máquinas.  

Porém, um conceito que torna claro o porquê da diferenciação das 

características e habilidades do masculino e do feminino foi explicado por 

Canclini (2007, p. 196), retomando proposta de Bourdieu: 

Mediante a formação do habitus as condições de existência de cada 
classe, de cada cultura nacional e de cada gênero vão impondo 
inconscientemente um modo de classificar e experimentar o real. 
Quando os sujeitos selecionam, quando simulam o teatro das 
preferências, a rigor estão representando os papéis que o sistema 
social lhes fixou (Ibidem, 2007, p. 196). 
 

Ou seja, o habitus impõe inconscientemente um modo de classificar e 

experimentar o real, estabelecendo as preferências e gostos que acreditamos 

serem pessoais. Quando simulamos o “teatro das preferências”, estamos, na 

verdade, representando os papéis que o sistema social fixou.  

Por mais que o habitus se refira à cultura em geral, a como as pessoas 

supostamente escolhem suas preferências, o mesmo raciocínio pode ser 

transferido para os gostos e escolhas feitas em relação ao gênero. Para os 

homens, futebol e carros, para as mulheres, moda e decoração. As escolhas 

são fruto da construção social de gênero, do habitus, e não dependem da 

biologia de cada um. 

Sendo assim, podemos afirmar que nenhuma escolha é naturalmente 

livre. As escolhas são restritas e limitadas pelas relações de poder, pelas 

estruturas de dominação e subordinação. Aqui, parece-nos importante uma 

ressalva feita por Néstor Canclini (1997, p. 197), que entende não serem as 

práticas meras execuções do habitus:  

 
Cabe esclarecer que as práticas não são meras execuções do 
habitus produzido pela educação familiar e escolar, pela 
interiorização das regras sociais. Nas práticas, atualizam-se, tornam-
se ato as disposições do habitus que encontraram condições 
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propícias para se exercerem e talvez consigam transcender a mera 
repetição. 
 

 Para o pesquisador, nas práticas existe uma interação entre a 

estrutura das preferências definidas pelo habitus e os obstáculos e 

oportunidades da situação. Ou seja, embora o habitus possibilite (ou mesmo 

induza a) determinado gosto ou preferência, os obstáculos e oportunidades 

podem fazer com que o indivíduo assuma outra posição.  

Por mais que o habitus tenda a reproduzir as condições necessárias 

para sua formação, um novo contexto e a abertura de possibilidades históricas 

diferentes permitem reorganizar as disposições adquiridas e produzir práticas 

transformadoras.  

Em nosso caso, nos estudos de gênero, um novo contexto, o do 

feminismo e da abertura do mercado de trabalho para as mulheres, pôde 

produzir mudanças (que ainda estão em curso) capazes de reorganizar os 

papéis sociais do masculino e do feminino, produzindo novas possibilidades 

para os gêneros. Traços como a competitividade, ação antes atribuída ao 

masculino, devido ao contexto, passam também a ser incorporados ao 

feminino. 

Apesar de hoje entendermos que não há características ou habilidades 

inatas referentes a cada gênero, postulado fundamental para a divisão social 

do trabalho, houve uma instituição importante que reconheceu essas 

características ou habilidades como biológicas, reforçando a separação entre 

homens e mulheres por papéis sociais: a família.  

Para Peter Burke (2002, p. 80), o exemplo mais óbvio de uma 

instituição composta de um conjunto de papéis mutuamente dependentes e 

complementares é a família. A própria definição de família enunciada pelo autor 

não nos deixa dúvidas sobre como, nela, os papéis sociais são construídos e 

desempenhados:  

[...] não é apenas uma unidade residencial, mas também - pelo 

menos de vez em quando – uma unidade econômica e jurídica. Ainda 

mais importante, é uma comunidade moral, no sentido de um grupo 

com o qual os membros se identificam e mantêm envolvimento 

emocional.   
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Na maioria das vezes, por este vínculo emocional, os membros da 

família são levados a cumprir seus papéis sociais. Entendemos por papel 

social, conforme Burke (2002, p. 71), padrões ou normas de comportamento 

que se esperam daquele que ocupa determinada posição na estrutura social.  

Ou seja, o papel social do homem se estabelece em relação ao da mulher e 

também em relação ao de outros homens, da mesma forma que o papel social 

da criança se define em relação ao adulto.  

Como comunidade moral, cada indivíduo precisa cumprir seu papel 

social, e cabe à família fiscalizar e fazer com que todas as pessoas 

desenvolvam aquilo que se espera delas.  

É na família que se constrói o gênero a partir do sexo biológico da 

criança, pois educa e também pune quando algum de seus membros diverge 

do padrão estabelecido (exemplificaremos, claramente, com a personagem 

Gutinha de Estátuas de Sal). No processo de construção social do gênero nas 

crianças, segundo Rocha-Coutinho (1994, p. 58), nas famílias de estrutura 

patriarcal, a maioria dos pais (e mães) emprega técnicas diretas e indiretas 

para tornar as filhas “femininas” e os filhos “masculinos”.  

A pesquisadora reforça que esta socialização é potencializada pela 

escola, pela igreja, pelo Estado, e acrescentamos os meios de comunicação 

como cinema, revistas, jornais e livros (e sabemos que também a televisão), 

que exercem enorme impacto neste processo, paralelamente a algumas 

modalidades de práticas médicas e psicológicas. 

Assim, argumenta Rocha-Coutinho (1994, p. 59) que as meninas 

acabam sendo encorajadas a ter comportamentos dóceis, úteis, prestativos, 

cooperativos, cordiais, tolerantes e compreensivos. E é na família que se 

exerce o “controle social” que garantirá que cada um desenvolva traços 

socialmente atribuídos ao gênero. Burke (2002, p. 120) define “controle social” 

como poder exercido pela sociedade sobre os indivíduos por intermédio da lei, 

da educação, da religião. 

Dessa forma, as tarefas ditas femininas são impostas pela família e por 

toda a ordem social por meio de injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, 

que preparam as mulheres para aceitar como evidentes, naturais e 
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inquestionáveis as ordens, tarefas e mesmo punições aplicadas pela ordem 

androcêntrica, explica Bourdieu (2010, p. 71).  

Às mulheres são impostos os encargos de desenvolver as tarefas tidas 

como femininas, cobradas por vários segmentos da sociedade, como tarefas 

“naturais” para as mulheres, isto é, “vocações e obrigações”, que se aproximam 

muito do campo biológico: 

A lógica, essencialmente social, do que chamamos de “vocação”, tem 

por efeito produzir tais encontros harmoniosos entre as disposições e 

as posições, encontros que fazem com que as vítimas da dominação 

simbólica possam cumprir com felicidade (no duplo sentido do termo) 

as tarefas subordinadas ou subalternas que lhes são atribuídas por 

suas virtudes de submissão, de gentileza, de docilidade, de 

devotamento e de abnegação (BOURDIEU, 2010, p. 72-73).  

 

É claro que a “vocação”, como construção social, nada se confunde 

com o biológico ou com o natural, está ligada ao habitus, como vimos 

anteriormente. As mulheres não são, portanto, aptas por natureza para o 

preparo de alimentos ou cuidados para com a família, mas, como na 

construção social de gênero foram impostas condições para que as mulheres 

desenvolvessem determinadas habilidades, acabam realizando quase que 

“naturalmente” tais tarefas. 

Outra estrutura que tem perpetuado a dominação masculina é o 

chamado sistema patriarcal. Christine Delphy (2009, p. 173) afirma que o 

“patriarcado” é uma palavra muito antiga, que mudou de sentido por volta do 

fim do século XIX, com as primeiras teorias dos estágios da evolução das 

sociedades humanas, depois novamente no fim do século XX, com a “segunda 

onda” do feminismo, surgida nos anos setenta no Ocidente. 

A autora afirma que, na nova acepção feminista, o patriarcado designa 

uma formação social em “que os homens detêm o poder, ou ainda, mais 

simplesmente, o poder é dos homens” (DELPHY, 2009, p. 173), sendo, assim, 

sinônimo de “dominação masculina” ou de opressão das mulheres.  Delphy 

continua esclarecendo que, antes do século XIX, o patriarcado e os patriarcas 

designavam os dignitários da Igreja, seguindo o uso dos autores sagrados, 

para os quais patriarcas foram os primeiros chefes de família que viveram, seja 

antes ou depois do Dilúvio. 
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Entendemos que patriarcado é a forma do masculino se manter no 

poder, pois, ainda sobre o conceito do patriarcado, Miguel Vale de Almeida 

(1996, p. 4) esclarece: 

A masculinidade hegemônica será, pois, um elemento central de uma 

ordem do gênero.  [...] “patriarcado” será a definição de uma ordem 

de gênero específica na qual a masculinidade hegemônica define a 

inferioridade do feminino e das masculinidades subordinadas. É a 

lenta degradação e contestação do patriarcado que tem permitido 

pensá-lo – ou seja, estamos a viver um período de transição histórica, 

de transformação da hegemonia, em que os conflitos, “ruídos” e 

disputas que sempre existiram se tornam mais audíveis e 

perturbadores. 

 

O sistema patriarcal trabalha também no processo de construção do 

feminino, pois as meninas, segundo Bourdieu (2010, p. 114), são levadas por 

seus pais, professores e colegas, e também pela experiência e contato com o 

modelo patriarcal, a achar normal, ou mesmo natural, a ordem social tal como 

se coloca. Passam a pensar as obrigações como um “destino”, recusando as 

posições ou as carreiras de que estão sistematicamente excluídas pela visão 

patriarcal e encaminhando-se para as que lhes são sistematicamente 

reservadas, geralmente o cuidado ou educação. 

Ainda neste processo de construção social do feminino, Bourdieu 

(2010, p. 118) sublinha que: 

Ser “feminina” é essencialmente evitar todas as propriedades e 

práticas que podem funcionar como sinais de virilidade; e dizer de 

uma mulher de poder que ela é “muito feminina” não é mais que um 

modo particularmente sutil de negar-lhe qualquer direito a este 

atributo caracteristicamente masculino que é o poder. 

Voltando à família patriarcal (a família atua para que o masculino se 

mantenha no poder), Rocha-Coutinho (1994, p. 36) explica que o novo 

casamento, baseado no amor e na liberdade de escolha, será outra ferramenta 

para perpetuar as divisões sociais do trabalho e manter a dominação 

masculina: será o lugar privilegiado da felicidade, da alegria e da ternura, tem 

como ponto culminante a procriação e por núcleo o papel social da mãe:  

São, então, exaltadas as doçuras da maternidade, que se converte na 

atividade mais invejável e doce que uma mulher pode esperar. O 

amor materno é a origem e o ponto fundamental da criação do 
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espaço sentimentalizado do lar, em cujo interior a família vem se 

refugiar. 

A família moderna centra-se na mãe, que adquire uma importância que 

jamais tivera (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 36). Além disso, a casa da mulher, 

fechada às influências externas, passa a constituir um novo “reino” e a 

maternidade, seu mais “almejado” desejo. 

Rocha-Coutinho (Ibidem, p. 31) relata que os matrimônios na nova 

família burguesa começaram a optar por um número menor de filhos, 

diferentemente da família feudal, em que muitos nasciam, mas poucos 

sobreviviam. Com menor número de filhos, passou a ser necessário investir em 

sua formação e educação. Com isso, a nova família burguesa impôs uma 

supervisão constante sobre a mulher, a principal responsável pela boa criação 

e educação dos filhos. 

É neste contexto que se atribui determinadas caraterísticas à infância e 

à feminilidade, já que crianças e mulheres são consideradas frágeis, delicadas, 

assexuadas e mais puras que os homens, assim, seres que necessitam da 

proteção masculina.  

Cria-se a ideia de inferioridade de ambos, embora disfarçada de 

respeito e cuidado, não sendo recomendado discutir assuntos importantes ou 

relacionados a sexo, nem fazer uso de palavras obscenas ou injúrias na frente 

de mulheres e crianças. Constrói-se, assim, um ambiente para que se 

considerem mulheres e crianças como mentalmente deficientes, incapazes de 

entender certos assuntos, de tomar decisões mais sérias (ROCHA-

COUTINHO, 1994, p. 30). 

Por essa limitação tida como natural, foram-lhes atribuídas tarefas 

“especiais”, como o serviço doméstico e os deveres escolares. Limitando-os ao 

contexto do espaço privado, crianças passaram a usar a infância em seus 

acessos de raiva, e as mulheres, a feminilidade e o choro para obter o que 

queriam, de forma indireta. Assim, consolida-se o discurso da “natureza 

feminina”: as mulheres são frágeis, emotivas, dependentes, instintivamente 

maternais e sexualmente passivas.  

É neste contexto que surge a repressão sexual feminina, 

desempenhando as mulheres os papéis de esposa e mãe terna e amorosa. 
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Para elas, o sexo deveria ser restrito quase exclusivamente à procriação, não 

poderiam possuir nenhum tipo de desejo ou vontade, características de homem 

ou prostituta, sublinha Rocha-Coutinho (1994, p. 107). 

A pesquisadora (ibidem, 1994, p. 39) argumenta ainda que a 

naturalização dos papéis atribuídos às mulheres, como a subordinação da mãe 

às necessidades da casa, dos filhos e do marido, aparece como tendência 

instintiva, “natural”, sem que elas muitas vezes tomem consciência dessa 

construção social, fruto do poder masculino.  

Neste contexto, mesmo as que percebiam a opressão e a obrigação da 

submissão acabavam, na maioria dos casos, por aceitar a situação, 

esquivando-se de questionar um processo que lhes era apresentado como 

natural. 

As relações amorosas e conjugais ocidentais do fim da Idade Média e 

início da modernidade, antes e depois de se estabelecerem as invenções das 

ideias de afetividade e maternidade dos séculos XVIII e XIX, foram sempre, 

além de relações interpessoais, relações patrimoniais, ligadas e fundadas na 

ideia de contrato, segundo Lia Zanotta Machado (2004, p. 47). 

Esse processo por muito tempo ficou oculto, dando-se sempre a 

impressão de serem naturais o casamento e a maternidade. E justamente em 

decorrência desta naturalização das funções femininas, como aponta Rocha-

Coutinho (1994, p. 41), que foram elencadas características consideradas 

como femininas: dedicação, abnegação, docilidade, quase todas vinculadas 

àqueles traços considerados necessários a uma boa mãe, levando-se muitas 

vezes a se confundir feminilidade com maternidade. Mas lembremo-nos de que 

mesmo esse processo é uma construção social, como aponta Badinter na obra 

Um amor conquistado: o mito do amor materno (1985): o ato biológico de dar 

à luz não está relacionado diretamente ao processo da maternidade. Rocha-

Coutinho (1994, p. 44) observa que: 

 [...] a diferença de papéis longe de ser natural é, antes, construída 

através de concepções romanceadas, cientificamente ratificadas, em 

geral apoiadas ideologicamente em filosofias racionalistas — na 

maioria das vezes construídas por homens, ainda que com o aval e o 

apoio indireto de muitas mulheres — que afirmam ser a mulher 

sempre governada em última instância por seu útero.  
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Ou seja, o discurso romanceado de que o amor materno é superior a 

qualquer outro e que as mulheres não conseguem controlar o instinto maternal 

deriva de construções sociais. Porém, essa é mais uma estratégia para que os 

homens se mantenham no poder: 

Enfim, as próprias mudanças da condição feminina obedecem 

sempre à lógica do modelo tradicional entre o masculino e o feminino. 

Os homens continuam a dominar o espaço público e a área de poder 

(sobretudo econômico, sobre a produção), ao passo que as mulheres 

ficam destinadas (predominantemente) ao espaço privado 

(doméstico, lugar da reprodução) em que se perpetua a lógica da 

economia de bens simbólicos, ou a essas espécies de extensões 

deste espaço, que são os serviços sociais (sobretudo hospitalares) e 

educativos, ou ainda aos universos da produção simbólica (áreas 

literária e artística, jornalismo etc.) (BOURDIEU, 2010, p. 112). 

 

Para Pierre Bourdieu (2010, p. 103), são três as instâncias principais 

que garantem o trabalho de reprodução (que deve ser desenvolvido pela 

mulher), segundo a visão patriarcal: a Família, a Igreja e a Escola. Para o 

autor, a família tem o papel principal na reprodução da dominação e da visão 

masculinas, pois é nela que se impõe a experiência, desde muito cedo, da 

divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão.  

Porém, não é simplesmente “decretando” o fim da família que se 

conseguirá acabar com a dominação masculina e com os papéis sociais:  

Tanto no contexto histórico quanto na economia política global da 

atualidade, o papel da família nas relações sociais patriarcais é tão 

heterogêneo e controverso que simplesmente substituir a família 

nesta problemática não vai romper essa estrutura (SPIVAK, 2010, p. 

39 e 40).  

São necessários, para se extinguir com a dominação masculina, vários 

fatores, entre eles está a transformação no interior da família, além de outros 

agentes manipuladores, como o Estado, que, segundo Bourdieu (2010, p. 105), 

veio confirmar e reforçar o modelo patriarcal. Para o pesquisador, os Estados 

modernos inscreveram no direito de família, especialmente nas regras que 

definem o estado-civil dos cidadãos, todos os princípios fundamentais da visão 

androcêntrica.  

Não podemos esquecer também a mídia, que contribui com medidas 

protecionistas em torno das mulheres, visando mantê-las fora do mundo do 
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trabalho (espaço público) e afirmando em seus discursos que a tarefa única da 

mulher deve ser o cuidado dos filhos e do lar. Surge, neste contexto, segundo 

Constância Lima Duarte (1997, p. 89), a frase: “mães, sua maior obra são seus 

filhos!”. Desta forma, por meio do apelo emocional, o sistema patriarcal 

pretende incentivar as mulheres à renúncia de objetivos pessoais e ao 

abandono a qualquer pretensão intelectual.  

Quanto à maternidade, entendemos, assim como Rocha-Coutinho 

(1994, p. 44), que do mesmo modo que os homens não nascem pais, as 

mulheres também não nascem mães. Apesar das diferenças biológicas entre 

homens e mulheres existirem, já que os homens não podem engravidar, parir 

ou amamentar, essas diferenças só são significativas no interior de um 

discurso social. Parir é um fato natural, ser mãe é uma construção ideológica.  

Segundo Bourdieu (2010, p. 46; 112) é necessário refutar a ideia do 

mito do “eterno feminino”, pois tal pensamento é responsável por “eternizar” a 

estrutura de dominação masculina através de três princípios práticos: as 

funções que convêm às mulheres se situam no prolongamento das funções 

domésticas (ensino, cuidados, serviço); as mulheres não podem ter autoridade, 

estando sempre relegadas a funções subordinadas; o homem tem o monopólio 

da manutenção dos objetos técnicos e das máquinas. 

Contudo, a incorporação das mulheres no mercado de trabalho foi e é 

fundamental para uma igualdade nas relações entre os gêneros. Para Margaret 

Maruani (2009, p. 85), o acesso ao emprego contribui fortemente para a 

construção das hierarquias sociais, para a produção de mecanismos de 

diferenciação, classificação e segregação, pois ter um emprego significa ter 

trabalho e salário, mas significa também ter um espaço na sociedade. 

Ou seja, mais do que o salário e a autonomia financeira, afigura-se 

como fundamental para a mulher conquistar seu espaço na sociedade. 

Concordamos com Canclini (2007, p. 73), para quem os gêneros, masculino e 

feminino, também se diferenciam (e diferenciaram-se) com relação à produção 

e à propriedade de bens e consumo, pois por um longo período histórico coube 

ao homem a produção de bens no espaço público e à mulher a reprodução de 

filhos e afazeres ligados a casa, sempre no espaço privado.  
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Essa divisão tem sido a propulsora dos distanciamentos entre o 

masculino e o feminino. Com as conquistas femininas das últimas décadas e a 

inserção no mercado de trabalho, a relação com a produção e o consumo foi 

transformada (e ainda está sendo). Hoje, muitas mulheres têm o mesmo poder 

de produção e consumo que homens, levando nossa sociedade a mudanças 

nas relações entre os gêneros. Desta forma, as diferenças entre o masculino e 

o feminino estão diminuindo, com forte tendência a desaparecer, surgindo 

assim uma relação de igualdade. 

Além disso, Bourdieu (2002, p. 100) acredita que a pesquisa à História 

não pode se limitar a apenas descrever as transformações da situação das 

mulheres no decorrer dos tempos ou à relação entre os gêneros nas diferentes 

épocas; seu principal objetivo deve ser estabelecer, para cada período, o 

funcionamento do sistema de agentes e das instituições como Família, Igreja, 

Estado, Escola, que, em diferentes momentos, contribuíram para ocultar da 

História as relações de dominação masculina.  

Não se trata de aniquilar ou substituir esses agentes que ocultaram da 

História as relações de dominação, mas tornar visível todo o processo. 

Humberto Abarca (2000, p. 108) conclui que o capitalismo não precisa mais da 

unidade familiar para garantir a distribuição da propriedade, como acontecia no 

sistema feudal. No entanto, o capitalismo ainda requer a família como uma 

unidade de consumo, embora não exija que ela se caracterize como nuclear. O 

funcionamento da família tende a mudar. Necessário se faz, portanto, 

atentarmos às novas formas de dominação que podem estar ligada a este novo 

processo. 

 

 

1.2 Movimentos que questionaram as relações entre gêneros  

 

Se hoje podemos questionar e discutir as relações entre os gêneros, 

devemo-lo aos movimentos reivindicatórios que questionaram os papéis 

sociais. O masculino sempre ocupou uma posição social em que não precisava 
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se definir, tornando-se invisível. Porém, esta posição masculina de dominação 

tem causado dor e sofrimento para as mulheres e também para os próprios 

homens.  

Era necessário que este processo de dominação fosse evidenciado, 

pois, segundo Claudine Legardienier (1996, apud WELZER-LANG, 2009, p. 

201), “A dominação masculina, como toda dominação, é estruturada sobre a 

falta de transparência de práticas dos dominantes”.   

Coube, assim, a alguns movimentos tornar transparente o processo de 

dominação masculina. Entre aqueles que levaram a questionamentos mais 

profundos, destacamos os femininos e/ou feministas, os Gays e os juvenis: 

Em suma, no momento em que o feminismo, por um lado, e o 

movimento gay por outro, abalaram as bases naturalistas da 

dominação masculina, um imenso campo de pesquisas abre-se para 

todos e para todas (WELZER-LANG, 2004, p. 123). 

Segundo Dominique Fougeyrollas-Schwebel (2009, p. 145), durante 

muito tempo, historiadores e feministas distinguiram duas ondas históricas dos 

movimentos feministas: a primeira transcorreu na segunda metade do século 

XIX e no começo do século XX; a outra, qualificada de “neofeminismo”, cobriu 

metade dos anos sessenta e começo dos anos setenta do século XX. 

A primeira onda do feminismo é frequentemente apresentada em torno 

das reivindicações do direito de voto, direitos da família, direito ao trabalho. Já 

os movimentos feministas dos anos setenta não se fundam na exigência de 

igualdade, mas no reconhecimento da impossibilidade social de fundá-la dentro 

de um sistema patriarcal. Assim, foi fundamental o questionamento das 

estruturas sociais para chegarmos, atualmente, aos estudos sobre os gêneros 

e sobre as masculinidades. 

O feminismo contemporâneo, além das expectativas do feminismo do 

século XIX, acrescenta fortemente a questão da autonomização feminina, não 

sendo mais o horizonte das mulheres restrito à maternidade e ao espaço 

privado. Além disso, podemos acrescentar que, nos últimos anos, o 

empoderamento (empowerment) das mulheres tem sido algumas das grandes 

reivindicações femininas. 
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Foram tão importantes os movimentos feministas para a transformação 

nas atuais relações de gênero que Peter Burke, em Histórias e teoria social 

(2002, p. 75), afirma que, anos atrás, seria surpreendente discutir a divisão 

entre homens e mulheres como exemplo de divisão entre papéis sociais. Se a 

ideia de que a masculinidade e a feminilidade são “construídas” socialmente 

está passando a ser considerada óbvia, é consequência do movimento 

feminista. 

Além de Burke, Oliveira (1999, p. 105) também considera fundamentais 

os movimentos femininos nas lutas para a busca de igualdade e para novas 

relações entre os gêneros: 

O feminismo da igualdade levantou a bandeira do acesso da mulher à 

educação, ao trabalho e à política. Defendeu a liberdade de 

concepção e o direito ao prazer. Combateu a violência sexual e o 

papel subalterno da mulher. Em graus e ritmos diferentes, em 

culturas diferentes, o feminismo obteve uma escuta mundial. 

Françoise Collin (2009, p. 61) vai além, pois considera que o feminismo 

introduziu não uma evolução, mas uma revolução na concepção da relação 

entre os sexos. Uma das mudanças mais significativas ao se estudar o gênero 

foi entendê-lo na relação com o outro. E é justamente nesta interdependência 

que Rocha-Coutinho (1994, p. 15) nos esclarece: 

Na psicologia social, o estudo das identidades e subjetividades, ao 

nos mostrar que o papel de cada ator social é sempre desempenhado 

em interação com o outro, numa relação de reciprocidade e troca, 

questionou a possibilidade de se estudar a mulher isoladamente.  

As pesquisas feministas questionaram o estudo isolado das mulheres, 

iniciando-se assim os estudos de gênero com base no conceito de relação. 

Badinter (1993, p. 11) acredita que a história das sociedades patriarcais prova 

que são sempre as mulheres, e não os homens, que suscitam os grandes 

questionamentos. 

Foi, então, graças a essa reflexão que se passou a discutir também o 

papel do masculino, como nos revela Rocha-Coutinho (1994, p. 15): 

Na antropologia, a análise de sistemas de categorias e imagens 

constitutivas da experiência feminina em diferentes grupos e culturas 

vem possibilitando que se pense agora não apenas a mulher, mas 

também o homem, como categorias socialmente construídas.  
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Também é consenso que os Movimentos Gays, e principalmente os 

Gays studies, foram fundamentais para o questionamento das relações entre 

os gêneros e do padrão de masculinidade em vigência até então.  MacRae 

(1990, p. 33,34) acredita que as principais propostas de mudanças feitas pelos 

movimentos gays foram: elaborar “novas formas de representação do 

homossexual na sociedade, através de grupos de reflexão”; e “difundir pelo 

resto da sociedade os novos valores criados”. Há uma ideia clara de ruptura 

com os modelos patriarcais. 

George Mosse (1996, p. 214-215) acrescenta que, além dos 

movimentos feministas e Gays, os movimentos juvenis tiveram grande 

importância para transformação do ideal de masculino vigente. Entre alguns 

“responsáveis”, o autor aponta os chamados Ted Boys, os Beatles, os Angry 

Young Men, Hippies, punks etc. Esses grupos influenciaram a nova cultura 

juvenil, que desfrutava da expressão e do movimento do corpo, sendo que o 

ritmo de sua música e a libertação dos sentimentos se opunham às qualidades 

masculinas tradicionais. 

Outra característica importante que aparece nos movimentos juvenis, 

que destoava do padrão de masculinidade tradicional, segundo Mosse (1996, 

p. 216), foi a transformação em relação à roupa, ao corte de cabelo, dando aos 

jovens uma aparência andrógina. Alguns representantes que levaram essa 

imagem andrógina muito além de seus países foram David Bowie, Boy George 

e Michael Jackson. Essas figuras públicas colocaram em questão as noções de 

masculinidade herdadas da sociedade patriarcal. 
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2. MASCULINIDADES  
 

 

Em meados dos anos setenta, apareceram, nos Estados Unidos os 

primeiros grupos de estudos sobre homens e masculinidades. Isto ocorreu no 

momento em que a segunda onda feminista já havia realizado rigorosos 

estudos, análises, ensaios e os Women’s Studies haviam se estendido a 

diversas universidades. Nesse contexto, muitos professores passaram a 

questionar também o papel do masculino a partir das investigações feministas 

(VALDÉS, 1997, p. 11).  

Surge, portanto, neste período, a necessidade de questionamentos 

sobre o papel masculino ideal, fonte de alienação para os homens e de 

desentendimento para com as mulheres. Começa-se a questionar a norma 

vigente e a mostrar todas as contradições a que ela submete o macho humano. 

Nos anos oitenta, um período de incertezas, carregado de angústia, traz como 

uma das principais discussões o que é ser homem, legitimidade inquestionável 

até então, motivo pelo qual vários autores e estudiosos acabaram entendendo 

que surgia uma “crise do masculino”.  

As mudanças na forma de se entender ou mesmo de ser homem fazem 

com que muitos decretem, a essa altura, o fim do masculino ou propugnem 

uma crise nunca antes vista. Kathia Araújo e Francisca Rogers (2000, p. 60) 

acreditam que vivemos, atualmente, uma “profunda crise do masculino”, pois 

há rupturas nos paradigmas acerca do significado da masculinidade.  

Nós entendemos que, se há uma crise, não é do masculino, já que 

existem várias formas de masculino. Acreditamos que possa ocorrer, em certos 

casos, uma crise da masculinidade tida como hegemônica, devido à pressão 

dos grupos de mulheres e também de homens. Muitas masculinidades se têm 

libertado do modelo dominador e não passam por nenhum tipo de crise, pelo 

contrário, propõem transformações nas relações entre os gêneros, 

fundamentais para uma igualdade entre homens e mulheres e também para 

questionar os papéis sociais de gênero.  

Connell (1997, p. 45) discorda do termo “crise da masculinidade”, pois, 

para ser uma crise, precisaríamos de um sistema coerente. No entanto, 
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entende-se a masculinidade como configuração de prática em um sistema de 

relações de gênero. Não se pode, assim, falar de uma crise de prática, mas de 

rupturas e transformações, sendo que, nas masculinidades, não se referem 

apenas à busca de uma relação de igualdade entre os gêneros, visto ser 

importante ressaltar que, mesmo o modelo hegemônico pode se transformar, 

com o objetivo de continuar no poder. Com o crescimento dos movimentos 

feministas e a luta da emancipação das mulheres, grupos de homens 

passaram a cultuar os atributos tidos como masculinos. 

Além disso, quanto à suposta crise da masculinidade, se entendemos 

que as identidades de gênero são plurais, como veremos adiante, não 

podemos concordar que todas estejam em crise ou mesmo destinadas ao fim. 

Entendemos que existem masculinidades que não buscam exercer poder de 

dominação sobre as mulheres, mas questionam os papéis sociais e procuram 

estabelecer relações de igualdade.  Essas novas masculinidades não são 

menos masculinas ou viris, características apontadas como “sintomas da crise”. 

Ou seja, não concordamos que as masculinidades estejam em crise, mas 

entendemos e trabalhamos para que haja transformações. Isto não quer dizer o 

fim do masculino, mas o começo de nova (s) masculinidade(s), como afirma 

Badinter (1993, p. 29): 

Se a masculinidade se ensina e se constrói, não há dúvida de que ela 

pode mudar. No século XVIII, um homem digno deste nome podia 

chorar em público e ter vertigens; no final do século XIX, não o pode 

mais, sob pena de comprometer sua dignidade masculina. O que se 

construiu pode, portanto, ser demolido para ser novamente 

construído. 

A pesquisadora entende ainda que, em algum momento, a maioria dos 

homens se perceberá diante de um modelo masculino que não é possível 

alcançar, decorrendo, assim, certa tensão entre o ideal coletivo e a vida real. 

Dessa forma, o que alguns acreditam ser uma crise é, na verdade, a opressão 

de um padrão de masculinidade inalcançável. 

Sandra Garcia (2006, p. 39) esclarece que essas novas demandas, 

apontadas por muitos como expressão de uma “crise masculina”, constituem, 

na realidade, respostas a profundas transformações sociais, econômicas e 

culturais, das quais fazem parte os movimentos feministas e homossexuais. 
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Dessas transformações decorrentes dos estudos feministas, conclui-se 

que não se pode tratar da masculinidade no singular, assim como o feminino 

caracteriza-se como fenômeno plural. 

Segundo Sandra Mara Garcia (1998, p. 35), os estudos sobre homens 

têm seguido os mesmos passos teóricos e metodológicos da crítica feminista.  

Bérengère Marques-Pereira (2009, p. 38), entende que “[...] todo indivíduo é 

portador de múltiplas identidades, sempre em movimento, às vezes 

contraditórias”. Por conseguinte, não se poderia continuar a definir o masculino 

apenas no singular. 

 Nolasco (2001, p. 150) corrobora a conclusão e argumenta:  

A masculinidade, considerada uma categoria hegemônica tanto pela 

literatura feminista quanto pela homossexual, passou a ser 

examinada como sinônimo da masculinidade heterossexual. Mas se 

“ser um homem” é ser hegemônico, a que hegemonia esta literatura 

se refere se o contexto contemporâneo é de múltiplas identidades? 

Almeida (1996, p. 19) esclarece que “os homens não são todos iguais”, 

mesmo quando o modelo hegemônico diz que “um homem é um homem”. 

Acrescenta que “qualquer forma particular de masculinidade é, ela própria, 

internamente complexa e até mesmo contraditória” (Ibidem, p. 3). 

Atualmente, rejeita-se a ideia de uma masculinidade única, concluindo-

se que não existe um modelo masculino universal, válido para todos os tempos 

e lugares. A masculinidade não é uma essência, mas uma ideologia que tende 

a justificar a dominação masculina (BADINTER, 1993, p. 27). As formas de 

masculinidade hegemônica estão sempre em transformação, por exemplo, o 

guerreiro da Idade Média e o sustentáculo da família da década de 1960 eram 

diferentes, mas ambos detinham o poder sobre a mulher.   

Kaufman (1997, p. 65) também acredita que não há uma 

masculinidade, mas masculinidades, não há uma experiência única em ser 

homem, visto que o poder social e privilégios se baseiam em uma variedade de 

posições e relações sociais; o poder social de um homem branco e pobre é 

diferente do de um rico, o de um negro da classe trabalhadora diverge do de 

um branco da mesma classe, entre outros exemplos. 

Atualmente os estudos sobre masculinidades estão enfatizando a 

diversidade de modelos masculinos que correspondem a diferentes inserções 
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dos homens na estrutura social, política, econômica e cultural e a trajetórias e 

estágios diferentes do seu ciclo de vida.   

Grande parte das teorias sobre os homens nasceu dos movimentos 

feministas (femininos) e iniciou-se por mulheres, e Elisabeth Badinter (19932), 

entende que “nada mais é muito claro e às vezes é preciso compensar com a 

imaginação a ausência do saber. A autora, mulher que fala sobre os homens, 

tem plena consciência dos seus limites”. Por outro lado, muitos homens têm 

estudado a masculinidade e mesmo o feminino em nosso tempo, como forma 

de melhor compreender a relação entre os gêneros. 

Não podemos negar, evidentemente, a importância e a necessidade 

dos estudos sobre masculinidades, juntamente com os estudos sobre o 

feminino, pois segundo Connell (1997, p. 32), a masculinidade só pode existir 

em relação à feminilidade. Ambos estão inseridos em um sistema, sendo que, 

em sociedades em que não exista essa polarização, não há noção de 

masculinidade. Por isso, mesmo os pesquisadores e pesquisadoras que 

querem entender melhor o feminino precisarão incluir em suas pesquisas as 

masculinidades e as relações entre os gêneros: o que afeta a posição social 

das mulheres e das meninas, também afetará inevitavelmente a dos homens e 

dos meninos (CONNELL, 1998, p. 76).   

Tem-se produzido nos últimos anos, uma grande quantidade de 

estudos reconhecendo a masculinidade como plural e, além disso, não mais 

como um dado imutável nos homens, mas construída socialmente e que se tem 

transformado ao longo da história.  

Connell (1998, p. 77) observa que os estudos sobre as masculinidades 

estão em um momento chamado de “etnográfico”. Muito se avançou em 

relação aos conhecimentos iniciais e já há frutos importantes que devem ser 

considerados em uma análise. O pesquisador elenca alguns desses conceitos 

considerados fundamentais no início de qualquer pesquisa, reconhecendo 

múltiplas manifestações de masculinidade e, ainda, mais de um tipo em um 

mesmo contexto cultural. 

                                                             
2
 Dedicatória do livro. Página não numerada. 
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Entre as masculinidades, é importante destacar que, há uma forma 

dominante ou  hegemônica, veículo de poder do gênero e que não 

necessariamente precisa ser, e provavelmente não é, a forma mais comum de 

masculinidade, estando as demais subordinas a ela.  

Como construção social, as masculinidades são também coletivas. As 

diferentes formas de masculinidade e padrões de práticas de gênero não são 

geradas e sustentadas por indivíduos, mas por grupos e instituições. Uma 

mesma instituição pode produzir e sustentar múltiplas formas de 

masculinidade. Além disso, a construção é ativa, pois esses modelos se 

manifestam e se produzem a partir dos recursos e estratégias que estão 

disponíveis em um contexto determinado, objetivando a manutenção da 

dominação masculina.  

E a última grande conclusão a que as pesquisas chegaram quanto ao 

estudo das masculinidades, segundo Connell (1998, p. 78), é o fato de a 

masculinidade ser dinâmica. As diferentes masculinidades são construídas em 

circunstâncias históricas específicas e podem ser objeto de reconstrução, 

controvérsia e substituição. As forças que geraram as transformações incluem 

contradições e aspectos políticos inerentes às relações de gênero, resultantes 

da interação destas com outras forças sociais. 

Resumindo, a masculinidade é construída socialmente, histórica, 

mutável e relacional (CONNELL, 1995, passim). 

É importante verificarmos, também, algumas das linhas de pesquisa 

que se vem desenvolvendo (VALDÉS, 1997, p. 12), já que atualmente 

encontramos uma produção diversificada sobre o tema das masculinidades.  

A primeira dessas linhas de pesquisa é a conservadora, que considera 

natural que os homens sejam os provedores e protetores das mulheres, além 

de social e politicamente dominantes.  

A segunda é a pró-feminista. Ligada diretamente àquela produção 

acadêmica e às suas organizações políticas que enfatiza que a masculinidade 

foi criada como ferramenta para que os homens obtivessem privilégios, mesmo 

se, para isso, fosse necessária a opressão das mulheres. 

A terceira é a dos Men’s Rights, que propugna que os papéis sociais 

masculinos são altamente prejudiciais, e os homens, “vítimas”. Além disso, o 
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feminismo piorou as condições masculinas, pois não deu aos homens as 

mesmas condições que deu às mulheres para romper com os papéis sociais. 

A quarta linha de pesquisa é chamada de espiritual ou movimento 

“mitopoético” e se baseia na convicção de que a masculinidade deriva dos 

padrões inconscientes profundos, revelando-se através das lendas, mitos, 

rituais que precisam ser atualizados pelos homens. 

A quinta é a socialista, funda-se nas classes sociais determinadas 

economicamente, e é o capitalismo patriarcal que define as masculinidades 

associadas ao trabalho. 

A sexta e última linha apontada pelo pesquisador é a perspectiva de 

grupos específicos, que discute e questiona o conceito de masculinidade 

universal, enfatizando a existência de uma diversidade de experiências que 

abrangem não somente os homens brancos, mas também os negros e grupos 

étnicos, heterossexuais e homossexuais.  

Para nossa pesquisa, não pretendemos nos restringir a uma única 

linha, pois acreditamos que a dinâmica dos gêneros não nos permite enquadrá-

los com precisão.  

Além disso, gênero é uma relação complexa, segundo Connell (1998, 

p. 78), e a definição de masculino não é consequência natural da biologia do 

macho, nem da testosterona ou de um cérebro supostamente diferenciado.  

Os estudos recentes mostram que o corpo dos homens não tem 

relação direta com sua masculinidade e que as práticas corporais que servem 

para abordar, classificar e modificar são sociais, desde os esportes à 

sexualidade, ao comportamento e até a vestimenta.  Sendo assim, os corpos 

são tanto agentes quanto objetos da prática. Connell (1995, p. 188) denomina 

este modelo como “práticas que refletem o corpo”, as quais não se referem às 

práticas internas da pessoa, mas constituem relações sociais e formam parte 

das cadeias de interações que podem se ramificar extensamente. Elas não são 

necessariamente homogêneas e, inclusive, podem ser contraditórias em 

termos internos. 

Para tentarmos compreender (e definir) um pouco melhor o que é 

masculino, Connell (1997, p. 32-34) apresenta-nos quatro enfoques teóricos 

atuais: essencialista, positivista, normativos e semióticos.  
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O primeiro enfoque reconhece os traços que definem o núcleo do 

masculino e agregam a ele uma série de características da vida dos homens. 

Segundo Connell (1997, p. 32), Freud se utilizou do conceito essencialista 

quando igualou a masculinidade com a atividade, em contraste a feminilidade e 

a passividade. O grande problema desta corrente é eleger uma essência do 

masculino. 

A corrente positivista tem uma definição simples de masculinidade: o 

que os homens realmente são. O pesquisador aponta três dificuldades em 

relação a esta corrente: não há nenhuma descrição sem um ponto de vista; 

para definir o que fazem homens e mulheres, é necessário partir dos papéis 

sociais já existentes, ou seja, apoiar-se em tipificações que estariam 

investigando sobre gênero; definir masculinidade como “o que os homens 

empiricamente são” incorre em ter em mente o uso pelo qual chamamos 

algumas mulheres masculinas e homens femininos, ou considerar 

determinadas ações ligadas à masculinidade e outras à feminilidade, sem 

examinar quem as pratica.  

Já teoria normativa, prossegue Connell (1997, p. 53), parte do modelo: 

“A masculinidade é o que os homens deveriam ser”. Essa definição pode ser 

percebida nos meios de comunicação, em personagens como John Wayne. A 

teoria dos papéis sexuais trata a masculinidade precisamente como uma norma 

social para a conduta dos homens. O grande problema desta corrente é 

prescrever normas às quais poucos (se é que há algum) homens se adequam. 

Utilizando-as como parâmetro, chegaríamos a concluir que a maioria dos 

homens não é masculina. 

Já o enfoque semiótico, por sua vez, abandona o nível da 

personalidade e define a masculinidade mediante um sistema de diferenças 

simbólicas que operam por contraste entre lugares masculinos e femininos, 

sendo a masculinidade definida como o que não é feminino. Segue-se a 

fórmula da linguística estrutural, em que os elementos são definidos pelo par 

mínimo contrastivo. 

Pelo exposto, percebe-se a dificuldade em se definir o termo 

masculinidade. Connell (1997, p. 35) entende que um símbolo só pode ser 
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entendido dentro de um sistema conectado de símbolos, ou seja, não é 

possível definir o que é masculino fora de um sistema de relações.  

Seguindo este raciocínio, o pesquisador (Ibidem, p. 35) esclarece que 

nenhuma masculinidade surge, exceto em um sistema de relações de gênero. 

Sendo assim, a definição de masculino também se dará apenas em relação 

com o feminino e podendo variar de acordo com alguns fatores, como raça, 

classe social, período histórico. 

Apesar desta dificuldade em se definir o termo masculino e, 

consequentemente, masculinidade, Connell (1997, p. 35) apresenta uma 

definição com que concordamos: a masculinidade, ao mesmo tempo, define a 

posição nas relações de gênero e as práticas pelas quais os homens e 

mulheres se comprometem com essa posição e os efeitos destas práticas na 

experiência corporal, na personalidade e na cultura.  

Se só é possível entendermos a masculinidade a partir das relações 

que ela estabelece, Connell (1997, p. 37), vai propor três principais tipos de 

relações estabelecidos pelas masculinidades. 

As “relações de poder” são o que as estruturas de libertação das 

mulheres denominaram de poder patriarcal, que consiste na dominação 

(subordinação) das mulheres nas relações de gênero. Esta relação ainda 

persiste, apesar de muitas resistências do feminismo. 

As “relações de produção” consistem nas divisões de trabalho, 

considerando-se os papéis sociais atribuídos a cada gênero, e uma das 

consequências é o acúmulo de dividendos para os homens, resultante de 

repartição desigual dos produtos do trabalho social. É parte da construção 

social da masculinidade que permite aos homens controlar as principais 

corporações e fortunas individuais. 

As “relações de Cathexis” definem-se como uma espécie de energia 

emocional presente nas práticas sexuais.  O desejo sexual é visto como 

natural, logo, excluído da teoria social. Porém, nas análises feministas da 

sexualidade tem se discutido a conexão da heterossexualidade com a posição 

de dominação dos homens.  
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2.1 A construção social da masculinidade 

 

Sempre fomos ensinados a pensar a masculinidade como algo inato ou 

como a “essência” biológica do macho humano. Mas para vários 

pesquisadores, entre eles Kimmel (1997, p. 49), ela não é estática e nem 

atemporal, mas histórica e construída socialmente, criada na cultura. A 

masculinidade, assim, não é uma essência imutável, mas adquire, de acordo 

com o contexto, significados diferentes. 

Masculinidade e feminilidade, aponta Marqués (1997, p. 17-18), são 

construções sociais, por mais que, durante grande parte do tempo, não se 

tenha questionado a primeira como produto social.  

Elisabeth Badinter (1993, p.3) afirma que o tornar-se masculino, ou 

seja, a construção da masculinidade, envolve fatores psicológicos, sociais e 

culturais. Estes fatores que não se associam com a genética (biológico) 

desempenham um papel mais determinante do que ela. 

Ainda seguindo o mesmo raciocínio, Valdés (1997, p. 12) concorda que 

a masculinidade é uma construção social, e não se nasce, transforma-se em 

um homem, podendo o conceito variar em diferentes culturas e através do 

tempo.  

O caminho de construção da masculinidade, segundo Badinter (1993, 

p.4), é longo e cheio de emboscadas, pois aos homens são impostas várias 

provas durante toda a sua vida para comprovar sua masculinidade, sendo que 

o processo é um pouco mais longo e mais difícil que o percurso feminino, 

diferente do que sempre se cogitou. 

Badinter (1993, p. 71) relata que, no processo de construção da 

masculinidade, aparecem os ritos com o objetivo de mudar o estatuto de 

identidade do menino para que ele renasça homem. A pesquisadora 

acrescenta que, em certas sociedades — como a tribo Fox, de lowa —, ser um 

homem autêntico é considerado como “The Big Impossible” e apenas alguns 

membros da elite conseguem atingir tal objetivo.  

                                                             
3
 Dedicatória, página não numerada. 

4
 Dedicatória, página não numerada. 
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Acreditamos, com Badinter (Ibidem, 71), que o modelo do “homem de 

verdade” estabelecido pelo sistema patriarcal é impossível de ser atingido, se 

forem considerados todos os níveis e exigências dos padrões estabelecidos. 

Muitos até podem se aproximar da imagem do “homem de verdade”, mas, em 

sua intimidade, persistem ambiguidades e incoerências com relação ao modelo 

estabelecido. 

Badinter concorda com Ferdinando Camon (apud BADINTER, 1993, p. 

129), em La Maladie humaine, conclui que “se é difícil ser mulher, (...) é 

impossível ser homem”, justamente mostrando como é inalcançável o padrão 

de masculinidade hegemônica estabelecida pelo sistema patriarcal.  

Apesar das dificuldades encontradas, as mulheres podem considerar 

seu gênero sem ter que prová-lo constantemente, enquanto que, para os 

homens, qualquer “deslize” pode levar ao questionamento de sua 

masculinidade. 

Também Rousseau (apud, BADINTER, 1993, p. 3) ilustra a discussão 

proposta por Badinter: “O macho só é macho em certos momentos, a fêmea é 

fêmea durante toda a sua vida, pelo menos durante toda a sua juventude”.  

Ou seja, apesar de nascer com sexo biológico masculino, o homem 

nem sempre é considerado um homem, pois é questionado socialmente em 

diversas situações. Badinter (1993, p. 3) relata que ser homem é mais um 

imperativo do que um indicativo. A ordem “seja homem” mostra que o fato não 

é tão evidente e que a virilidade não é tão natural quanto se pretende. Isto 

demonstra que possuir um cromossomo Y ou órgãos sexuais masculinos não 

basta: homem implica um trabalho, um esforço que precisa ser sempre 

revalidado. 

O mesmo já não acontece, pelo menos com a mesma frequência e nos 

mesmos contextos, com as mulheres. Elas não precisam provar o tempo todo 

que são mulheres. Badinter (1993, p. 4) afirma que agimos como se a 

feminilidade fosse natural, enquanto a masculinidade tem que ser conquistada, 

e a alto preço. O próprio homem e aqueles que o cercam têm tão pouca 

confiança na sua identidade sexual que lhes exigem frequentemente provas de 

sua virilidade. 
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Badinter (1993, p. 4) argumenta ainda que se chega ao cúmulo o fato 

de, que na linguagem comum um “verdadeiro homem” para designar um 

homem viril. Como se houvesse um homem não verdadeiro, falso. Muitos 

homens sofrem de transtornos de identidade por se questionarem e não se 

identificarem com o padrão estabelecido para o “verdadeiro homem”. 

Diferentemente das mulheres: pode-se até mesmo questionar a feminilidade, 

mas não se duvida da identidade delas, elas são mulheres, e nem mesmo elas 

duvidam disso. 

Para os homens, o dever, as provas e as provações são tarefas reais 

que eles precisam realizar (e sempre reafirmar) para se tornarem homens, 

segundo Badinter (1993, p. 4,5). A masculinidade não existe a princípio, ela 

deve ser construída. Sendo assim, esta construção pode “apresentar defeito de 

fabricação”, quando não se expressa como o padrão preestabelecido pelo 

sistema patriarcal, o que resulta num homem frustrado. 

Ainda em relação ao processo de construção da masculinidade, 

Bourdieu (2010, p. 70,71) ressalta que a masculinização do corpo masculino e 

a feminilização do corpo feminino são tarefas que exigem grandes esforços e 

podem constituir processos intermináveis.  Segundo o pesquisador, é através 

do adestramento dos corpos que se impõem os fundamentos para que as 

pessoas se tornem ao mesmo tempo inclinadas e aptas a entrar nos jogos 

sociais mais favoráveis ao desenvolvimento da virilidade: a política, os 

negócios, a ciência etc.  

Entre as estratégias de construção social da masculinidade, 

pretendemos apresentar algumas das práticas integradas neste processo, com 

a intenção de ratificar como se representa a masculinidade hegemônica. 

 

2.1.1 “Homens são todos iguais” 

 

A primeira estratégia consiste em reduzir as diferenças pessoais 

potenciais entre os indivíduos, tratando de uniformizá-los em torno de um único 

modelo de sujeito masculino (MARQUÉS, 1997, p. 18-19).  
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É neste contexto, e com certa razão, que é comum afirmar-se que os 

homens são todos iguais, pois para serem considerados “homens de verdade” 

devem seguir um modelo idêntico. Sandra Garcia (2006, p. 43) conclui que, é 

possível postular que somos produzidos, formados e socializados como seres 

“generificados”. Para ser considerado homem nesse processo de construção 

da masculinidade, é necessário abandonar a individualidade para assemelhar-

se ao modelo tido como masculino.  

Ou seja, os “homens são todos iguais” devido ser imposto e aceito 

socialmente apenas um modelo de masculino, tido como ideal. George L. 

Mosse, em La imagen del Hombre (1996, p. 9), entende que é impossível 

determinar o momento exato do nascimento do ideal de masculinidade 

moderna, embora possa inferir que ocorreu entre a segunda metade do século 

dezoito e princípios do dezenove. O autor acredita que os fundamentos da 

masculinidade moderna já existiam, mas só nessa época foram sistematizados, 

sendo que a construção da masculinidade moderna – a que conhecemos hoje - 

esteve diretamente ligada à nova sociedade burguesa que se encontrava em 

processo de formação no final do século dezoito (MOSSE, 1996, p. 23). 

Kimmel (1997, p. 50) esclarece que, como as masculinidades são 

construídas tomando-se como base modelos de masculino, atualmente, o 

padrão de masculinidade é composto por homens brancos, de classe média, 

jovens adultos heterossexuais, sendo este o modelo vigente padrão para 

demais homens.  

Erving Goffman (1963, apud KIMMEL, 1997, p. 50) aponta que o 

modelo de masculino “ideal” nos Estados Unidos é representado por um jovem, 

casado, branco, urbano, heterossexual, pai, protestante, com educação 

universitária, empregado integralmente, de bom aspecto, peso e altura, 

excepcional esportista. Como a maioria dos homens não se enquadra em todas 

essas categorias, muitos se sentem inferiores e incompletos.  

Este modelo ideal de masculinidade é o que o autor denomina de 

masculinidade hegemônica. Sintetizada nos homens no poder, com poder e de 

poder (KIMMEL, 1997, p. 51). Desta forma, dotado de masculinidade resume-

se a ser forte, bem-sucedido, capaz, confiável e controlado. Essas 
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características que atribuídas à masculinidade perpetuam em nossa sociedade 

a suposta superioridade dos homens em relação às mulheres.  

Mosse (1996, p. 10) relata que, nesse contexto, o corpo passa a 

adquirir forma simbólica, crescendo a importância da beleza e da sua 

construção (com exercícios físicos e ginástica), associando-se a forma física à 

virtude e à honra.  

Alguns traços do padrão patriarcal que definem a 

virilidade/masculinidade foram resumidos pelo psicólogo Robert Brannon5 

(1976, apud KIMMEL, 1997, p. 51) e são evocados por Kimmel. 

Primeiramente, a masculinidade opõe-se à feminilidade; sendo assim, 

o homem deve se afastar de tudo que possa se aproximar do universo 

considerado feminino, sejam tarefas realizadas em casa, sejam sentimentos 

tidos como femininos.  

Também o homem patriarcal precisa sempre estar no controle e ser 

dominante. A masculinidade se mede pelo poder, êxito, riqueza e posição 

social. Sempre competitivo e campeão. O papel de subordinado é destinado ao 

feminino ou aos “incapazes”. 

É atribuição também do masculino a racionalidade diante das crises, 

com controle total das emoções. A histeria, por exemplo, era entendida pela 

medicina, até certo momento, como uma doença tipicamente feminina, já que 

deriva de hysterion (útero). Por outro lado, a agressividade seria um atributo 

masculino, segundo a ordem patriarcal. 

Segundo Kimmel (1997, p. 51-52), são estes elementos que definem e 

se medem um homem nas sociedades patriarcais. O fracasso em encarar e 

cumprir qualquer uma dessas convenções provoca dilema e dor aos homens, 

pois fugir do modelo significa não ser “homem de verdade”, ao passo que 

corresponder integralmente ao modelo é impossível. 

Gonzalo Pérez (1998, p. 324) relata que uma das dimensões do 

modelo hegemônico de masculinidade é estar sempre preparado para a guerra, 

mais intelectual do que física.  

  

                                                             
5
 As definições são muito semelhantes as do homem duro feitas por Badinter (1993, p. 133, 134). 
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La mayor parte de Ia guerra en nuestro mundo no es física, sino 

intelectual. Ganar, en nuestro mundo civilizado y argumentativo, en 

que pelearse a puñetes o disparos ya no es tan frecuente, es tener 

razón. O al menos, creer que se tiene Ia razón y que el adversário ha 

sido aplastado por nuestra superioridad. 

 

Ao homem cabe sempre a vencer, ter sempre razão, aniquilar o 

adversário pela sua superioridade. 

Desta forma, Pérez (1998, p. 234) argumenta que uma esposa não 

entende por que, em uma discussão banal, quando tem apenas um ponto de 

vista diferente do marido, ele se torna tão agressivo.  

 

Una esposa dice “yo se que él me ama, porque me Io demuestra de 

otras maneras, pêro ¿cómo me puede tratar así de mal cuando lo 

argumento?, ¿cómo me puede descalificar así, herir así, dejarme 

siempre confundida y angustiada cada vez que comenzamos a hablar 

de algo en que yo tengo un punto de vista distinto?” Ignora ella que 

cada discusión, por trivial que sea el tema, desata en él emociones de 

guerra total, final, en que cada uno de los dos necesariamente 

quedará destruído para que el otro triunfe en su razón. Y el que 

pierde no puede ser nunca el varón, por definición. Ese es el modelo 

hegemónico: ser varón es ganar siempre, como sea. 

 

A esposa ignora que aquela discussão, por mais trivial que lhe pareça, 

significa uma guerra para o marido, que precisa fazer valer a sua razão. 

José Olavarría (2000, p. 12) entende que o padrão 

de masculinidade hegemônica, essa “norma” e “medida” da masculinidade, faz 

com que o homem, desde a infância, necessite provar que é “homem” e 

objetive sempre buscar, conquistar e merecer sua masculinidade. Nesse 

contexto, para serem ”homens” os meninos precisam passar por algumas 

provas que exigem esforço, frustração, dor, uso da força  quando necessário, 

e, principalmente, precisam ser aceitos como “homens” por outros que sejam 

reconhecidos socialmente como tais.  

O modelo patriarcal de masculinidade, segundo Marqués (1997, p. 19-

20), faz com que todo indivíduo homem reconheça a importância/superioridade 

da masculinidade por meio de alguns processos como: a importância do pai no 

grupo doméstico; o orgulho materno por ter dado à luz um homem; o 

tratamento preferencial dos meninos em relação às meninas; o reforço sexual 

positivo em tudo que realiza, afirmando que se trata de um “homenzinho”; a 
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percepção por meio dos meios de comunicação de que os papéis sociais 

interessantes, protagonistas, de supervisão e chefia, são desempenhados por 

homens; a percepção de que a estrutura sobrenatural de “hierarquia máxima”, 

Deus ou Alá, oficialmente é definida como masculina. Com o tempo, a escola, o 

trabalho, a literatura, entre outros, irão confirmar a impressão da superioridade 

masculina (MARQUÉS, 1997, p. 19,20). 

Dessa forma, o sujeito masculino vai progressivamente sendo 

informado de que faz parte de um grupo que exerce poder e prestígio, que está 

no topo de todas as atividades, não importa o quão diferentes estas sejam. 

Assim, é criado para esse indivíduo um “Modelo-Imagem” de super-homem, 

que é sempre excepcional em tudo que faz, como Deus, o Papa, Júlio César, 

Napoleão, Cervantes, Picasso, Indiana Jones, Superman, James Bond, entre 

outros. Mosse (1996, p. 64) observa que o herói reflete e incorpora todos os 

fatores que constituem o ideal de masculinidade. 

Esse “modelo-imagem”, ainda segundo Marqués (1997, p. 21), cumpre 

algumas funções, às vezes até contraditórias. A primeira apontada pelo 

pesquisador é o “Refúgio”, em que o indivíduo se orgulha pelo feito do grupo, 

apesar de nunca ter conseguido um cargo de destaque ou as habilidades e 

qualidades atribuídas às grandes personagens masculinas. A segunda função 

é a “Angústia”, pois comparado aos grandes personagens masculinos do 

modelo, o homem “normal” é muito pouco, sentimento que gera uma crise.   

Um dos temas centrais, apresentados por Marqués (1997, p. 23), em 

relação à construção social da masculinidade, é a afirmativa: ser homem já é 

ser importante, ter prestígio. A afirmação traz consequências negativas para 

muitos, pois se ser homem é ser importante, aqueles que não conseguem, têm 

sua masculinidade colocada em dúvida. Esse raciocínio pode ser interiorizado 

pelos homens de duas formas: os que acreditam “Já sou importante”, nasci em 

um grupo privilegiado; e os que necessitam: “preciso ser importante”, por 

pertencer a um conjunto de pessoas superiores, logo, preciso me destacar.   

Marqués (1997, p. 23) entende que todos os homens recebem essas 

mensagens, mas cada um a interioriza de forma diferente. O primeiro se sente 

tranquilo e gratificado, já o segundo se sente inquieto e sua angústia é 

veiculada na repressão contra as mulheres e crianças, visto que precisa 



65 

 

demonstrar constantemente sua masculinidade, por insegurança. Geralmente, 

estes homens radicalizam o machismo, pois buscam a qualquer preço mostrar 

a “superioridade” masculina, utilizando muitas vezes a violência. 

Ainda seguindo esse raciocínio de como os homens internalizam 

algumas das construções sociais do masculino, Marqués (1997, p. 24) 

esclarece que a masculinidade é entendida principalmente de duas formas: 

como propriedade, com o homem nasce; ou como precariedade, ostentada, 

mas que lhe pode ser retirada a qualquer momento. É neste grupo que se 

encontram os principais homens agressores e opressores. 

A construção social da masculinidade está ligada também à noção de 

importância, segundo Marqués (1997, p. 24-25). O grande problema das 

afirmativas do sistema patriarcal é que elas estão atreladas à ideia de que, se 

uma parte é importante, a outra parte é menos, e sabemos que isso não é 

verdade.  

Para que o homem (modelo-imagem) seja importante, é necessário 

que os outros sejam menos importantes. Nesta perspectiva, o pesquisador 

propõe o seguinte aforismo: “O homem é um louco megalomaníaco que crê ser 

homem. O homem é um louco masoquista que crê estar obrigado a ser 

homem” (MARQUÉS, 1997, p. 25). Com estas duas frases o pesquisador 

sintetiza bem os dois principais grupos, sendo que: o primeiro acredita que o 

sexo biológico lhe dá todas as “vantagens” de ser homem e, 

consequentemente, a superioridade nata; e o segundo sofre constantemente 

buscando um padrão de masculinidade inalcançável. 

Outro comportamento atribuído ao modelo de masculinidade 

hegemônica patriarcal refere-se à honra masculina. Norma Fuller (1998, p. 258-

259) ao explicar o conceito da honra masculina afirma que os homens se 

consideram responsáveis pelo comportamento de suas mulheres, pois 

acreditam que a pureza sexual delas está relacionada à honra deles.  

Assim, exigem de sua esposa, filhas e irmãs qualidades morais que 

não esperam de si mesmos. Alguns homens acreditam que, se a mulher for 

seduzida por outro homem, é responsabilidade deles, que não souberam 

protegê-la, não foram suficientemente viris, completa Fuller. 
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De acordo com tal concepção de masculino e feminino, não há lugar 

para a igualdade, pois supõe uma hierarquia masculina. Isto vai contra os 

princípios democráticos e igualitários propagados pelos ideais modernos. A 

dupla moral é uma maneira de o grupo dos homens controlar a esfera pública e 

afirmar seu poder frente aos outros, através do controle da sexualidade das 

mulheres de seu círculo. 

Almeida (1996, p. 12) sublinha da ideia prevalecente de que os homens 

estão “naturalmente” carregados de pulsão sexual. Cabe, portanto, às 

mulheres legítimas controlá-los, entendendo-se as demais como insaciáveis. 

Remete-se, desta maneira, ao duplo padrão Ocidental que oscila entre a mãe 

(santa) e a prostituta, deixando a esposa no meio-termo ambíguo de mãe (dos 

filhos do) e parceira sexual do homem.  

Machado (2004, p. 52-53) entende que o código relacional da honra 

exige responsabilidades recíprocas entre homens e mulheres, mas com tarefas 

diferenciadas nas suas funções de parceiros e no exercício da parentalidade. A 

posição que o homem ocupa como provedor parece ser a contrapartida da 

fidelidade sexual feminina, perspectiva de que decorre que a honra do homem 

depende da reputação da mulher. No entanto, o código relacional da honra não 

exige reciprocidade, isto é, não espera que o homem também seja fiel. 

 

2.1.2 Ser homem é não ser mulher 

 

Para Marqués (1997, p. 18), outra prática usual do processo de 

construção social da masculinidade está em aumentar as diferenças que 

separam homens de mulheres. A estratégia resume-se a igualá-los entre si, 

opondo o masculino ao feminino.  

A sociedade patriarcal constrói homens e mulheres a partir da 

identificação biológica do sexo e tenta reduzir todas as pessoas aos únicos 

dois modelos reconhecidos por ela como “legítimos”. Além disso, busca torná-

los antagônicos, reforçando-se, com isso, a divisão sexual do trabalho. 

Segundo Marqués (1997, p. 18-19), na construção social da 

masculinidade, algumas atitudes são reprimidas e outras são incentivadas, 
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como a repressão em relação à afetividade, ao interesse pelo privado, a recusa 

pelo doméstico, sendo encorajadas todas as características que levem o 

homem a ser um sujeito pleno e com êxito na vida social pública, estratégia 

para manutenção do poder masculino. 

Kimmel (1997, p. 52) esclarece que, historicamente, a masculinidade 

tem se definido não pelo que ela é, mas sim pelo que não é: a feminilidade. 

Dessa forma, o menino precisa se afastar da mãe para se tornar um homem, 

seguindo como modelo o pai (ou outro homem, na falta deste). 

Badinter (1993, p. 34) ressalta que um menininho se define em primeiro 

lugar negativamente, aprendendo em geral o que não deve ser, antes mesmo 

de aprender o que pode ser. A pesquisadora (Ibidem, p. 34) acrescenta que 

este pressuposto é utilizado até para explicar a concepção de “luta” do embrião 

masculino para não ser feminino.  

Relata-nos ainda Elisabeth Badinter (1993, p. 49) que algumas atitudes 

comumente atribuídas aos homens, como ser rude, barulhento, beligerante, 

maltratar e fetichizar as mulheres, procurar somente a amizade dos homens e 

detestar os homossexuais, falar grosseiramente, denegrir as ocupações das 

mulheres são “consequências” do “dever de um homem”, ou seja, não ser uma 

mulher. 

Há, no processo de construção social da masculinidade, uma tentativa 

tão recorrente de distanciar os homens do feminino que Badinter (1993, p. 72) 

relata o trauma sofrido por alguns meninos ao se separarem de suas mães por 

ocasião de ritos de iniciação, do sentimento de abandono e desespero que 

sentem, cumprindo uma das finalidades da iniciação masculina: cortar, de 

modo brutal e radical, o laço dos meninos com as mães. 

Outra característica dos ritos de iniciação masculina, esclarece ainda 

Badinter (1993, p. 73), é a passagem por provas cruéis, muitas vezes 

dramáticas e sempre públicas. Elas proporcionam ao jovem a oportunidade de 

mostrar a todos a sua coragem, às vezes a sua indiferença diante da dor e 

desprezo pela morte (dor e medo são vistos como características femininas). 

Algumas ações, aponta Bourdieu (2010, p. 66), como de negar ou 

desafiar o perigo com condutas de exibição de bravura, encontram seu 

princípio no medo de perder a estima ou a consideração do grupo e de ser ver 
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remetido à categoria, tipicamente feminina, dos “fracos”, dos “delicados”, dos 

“homossexuais”. 

O sociólogo (2010, p. 66) nos indica que aquilo que pode ser 

considerado “coragem”, na construção social da masculinidade, tem seus 

fundamentos no medo de ser considerado do universo feminino, ou não 

masculino. Assim, chega-se à conclusão de que: 

A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, 

construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra 

a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, 

primeiramente, dentro de si mesmo (BOURDIEU, 2010, p. 67). 

Esse medo e, consequentemente, a “proteção” construída pelo homem 

para que possa ser considerado um “homem de verdade”, é extremamente 

prejudicial a todos. Sócrates Nolasco (2001, p. 81-82) adverte: 

 

Um menino aprende que, durante seu processo de socialização, deve 

silenciar seus sentimentos e frustrações, bem como evitar situações 

de vergonha e medo. Ele cresce criando defesas e proteções contra 

sentimentos desagradáveis, uma vez que podem servir como 

indicadores de fragilidade e limitação para atender às exigências de 

seu papel social. No quadro de referências do sistema patriarcal, para 

alguns homens, lidar com esta limitação é estar muito próximo do 

fracasso. [...] Assim, o esforço despendido por eles para manter a 

distância necessária do sentimento de fracasso limita-os a ampliarem 

seus níveis de autonomia emocional.  

 

A masculinidade é conquistada no final de um combate (contra si 

próprio) que, não raro, implica dor física e psíquica. Isso vai desde ritos de 

iniciação em tribos indígenas até brigas e envolvimento com gangues urbanas. 

Outra prova de masculinidade é afirmar a heterossexualidade, segundo 

Badinter (1993, p. 99). O homem precisa provar que não deseja outros homens 

nem quer ser por eles desejado. O homossexual, pela visão patriarcal, está 

ligado ao feminino, logo, aquele que quer ser reconhecido como homem 

precisa se afastar de tudo que remeta ao feminino.  

Burke (2002, p. 79) relata que, para os gregos uma relação sexual 

entre homens não gerava vergonha, porém fazer o papel do subordinado ou 

“feminino” punha a honra em risco, por ser o penetrado ou passivo, e 

comparado aos papéis tidos como femininos.  
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Badinter (1993, p. 79,80) aponta-nos que a pedagogia homossexual é 

muito mais antiga do que em geral se supunha e aparece nas sociedades em 

que a virilidade tem um estatuto de valor moral absoluto. A pesquisadora 

relembra que, entre os povos antigos, era comum o raciocínio de que os 

homens que amavam outros homens eram mais masculinos do que seus 

homólogos heterossexuais. O argumento utilizado para tal afirmação era o de 

que aqueles que amam outros homens procurarão igualá-los e ser como eles, 

enquanto os que amarem mulheres se tornarão como elas, “efeminados”. 

 

2.1.3 Homossociabilidade 

 

Um dos elementos importantes no processo de socialização da 

masculinidade, em que se busca reforçar todas as características tidas como 

masculinas e inibir todas as femininas, é a chamada homossociabilidade. 

Marqués (1997, p. 27) considerada a homossociabilidade fundamental 

para construção da masculinidade, pois, se para o sistema patriarcal apenas o 

homem tem poder, faz-se necessário que os homens estabeleçam relações 

entre si, definindo sua preponderância em relação aos seus pares. Ainda 

segundo o pesquisador (1997, p. 27), para o patriarcado, a relação dos homens 

com as mulheres deve ocorrer para obter serviços específicos como o 

doméstico e o sexual, ou como forma indireta de se relacionar com outros 

homens, mediante a posse e ostentação de mulheres.  

Recentemente, o sistema passou a introduzir uma nova ideia, a de que 

a mulher é o complemento do homem. Assim, homens passam a buscar as 

mulheres que possam completá-los, mas não é facultada a elas semelhante 

opção. Para o sistema patriarcal, a mulher é mais do que um complemento, é 

uma prótese6 que não deve ser notada para não mostrar a incapacidade do 

homem; a mulher deve ser “exibida” aos outros homens como um “objeto” útil, 

necessário e de grande valor (MARQUÉS, 1997, p. 28-29). 

Kimmel (1997, p. 54-55) observa que, na homossociabilidade, os 

homens precisam mostrar aos seus pares o que possuem e, principalmente, 

                                                             
6
 Na literatura angolana, o poema iniciado pela palavra “Desossaste-me”, de Paula Tavares (1985, p. 15), 

ilustra perfeitamente esta afirmação, simbolizando a mulher pelo termo “prótese”.  
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afirmar sua masculinidade.  O medo, às vezes consciente, de que não o 

identifiquem como um homem pressiona-o a executar condutas e atitudes 

exageradamente masculinas.  Almeida (1996, p. 12) ressalta que grande parte 

da construção de uma cultura da masculinidade é feita conversando-se sobre 

sexo, atitude latente na homossocialidade. 

Quando há o papel nulo ou apagado dos pais, os rapazes mais velhos 

ou homens adultos se ocupam da construção social da masculinidade dos mais 

jovens. Iniciado por um mentor ou pelo grupo dos veteranos, o jovem entra no 

mundo dos homens pela graça de outros que não o seu genitor. Este líder é, 

segundo Badinter (1993, p. 93), normalmente um pouco mais velho, 

considerado forte, espécie de irmão mais velho, admirado e copiado, com 

autoridade reconhecida. O fato de este líder reconhecer o outro como um igual, 

ou seja, homem, torna-se fundamental para a inserção do menino no grupo e 

para afirmação da masculinidade. Almeida (1996, p. 11) corrobora a ideia, ao 

afirmar: 

Não basta estar com os outros homens. O que se faz com eles – 

beber, fumar, partilhar, conversar, competir, brincar e discutir – são 

atividades coercivas. E não são feitas com qualquer homem, mas sim 

com iguais sociais. 

 

É fundamental, para a construção da masculinidade do jovem, que ele 

seja reconhecido como tal por outros já considerados homens, sendo essa a 

principal função da homossociabilidade. 

 

2.2 Fases da construção da masculinidade 

 

Após a pesquisa da construção da masculinidade em diferentes 

culturas, Nolasco (2001, p. 99) entende que é possível inferir que existem, em 

todas elas, três estágios comuns pelos quais um menino deve passar até se 

tornar um homem: 

O primeiro deles refere-se ao esforço a ser empreendido para cortar a 

relação com a mãe, ou ainda afastá-lo da força dela.  

No estágio seguinte, considerado de transição, ele é isolado do 

contato com as mulheres e deixa de ser considerado um menino, 

porém também ainda não é um homem.  
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No terceiro estágio ele deverá provar ser merecedor da aquisição de 

sua masculinidade e se tornar um homem. 

 

Após ser afastado da mãe na infância, às vezes de forma traumática, o 

menino passa a ser informado do que é pertinente ou não para um homem. A 

construção social de gênero se inicia na família, sendo usado o longo período 

de dependência infantil para isso. Parte-se dos dados biológicos para 

configuração de gênero, considerando-os elementos fundamentais para 

construção social da masculinidade, estabelecidos satisfatoriamente na idade 

de cinco e seis anos, cabendo à escola, estabelecimentos religiosos, 

comunicação em massa e o mundo do trabalho aumentá-los e fortalecê-los 

(KAUFMAN, 1997, p. 59). 

Na adolescência, o rapaz se sente inseguro e necessita provar a si e 

aos outros sua masculinidade. Precisa romper definitivamente com a infância, 

considerada como associada ao feminino. Geralmente, nesses grupos há 

ações que envolvem violência, sendo verificado um exagero do comportamento 

tido como masculino, como desprezo às mulheres, culto à força e gosto pela 

transgressão (MARQUÉS, 1997, p. 25). 

Nessa fase, o grupo (gangue) constitui a garantia, o avalista da 

masculinidade do rapaz. Torna-se o símbolo do pacto entre homens, pois a 

maioria dos rapazes, em algum momento da vida, sentiu-se insegura em 

relação ao “modelo-imagem” e teve medo de não configurar o ideal do “homem 

de verdade”. Na adolescência, o rapaz percebe não ser forte como os atores 

da tevê e nem inteligente como um ganhador do Nobel, ou não ter habilidades 

em conquistar as mulheres, como James Bond (MARQUÉS, 1997, p. 26). 

O sistema patriarcal equipara masculinidade e plenitude: não importa 

ser forte, mas o mais forte. O adolescente não se sente enquadrado em 

nenhum dos padrões exigidos e, segundo Marqués (1997, p. 26), seria este o 

momento ideal para ele afirmar:  

 
Sou só uma pessoa do sexo masculino, simplesmente uma pessoa; 
não tenho nada a ver com o seleto círculo de sábios e assassinos, de 
heróis e exploradores, de deuses e demônios, com que querem me 
relacionar por eu ter o mesmo tipo de genitália; não tenho nada 
contra as mulheres.  
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Mas o adolescente não o faz, por medo de perder a sua identidade, 

que no sistema patriarcal lhe dá certo prestígio. No entanto, busca em seus 

pares o reconhecimento de sua masculinidade, havendo um acordo implícito 

para que seja aceita, da mesma forma que ele aceitará também a dos colegas. 

Badinter (1993, p. 168) esclarece que, confunde-se muitas vezes a 

condição adulta com a idade do registro civil, pois, aos dezoito anos, o rapaz é 

considerado um homem, apto para o voto7, o casamento, a paternidade e a 

guerra. Entretanto, o jovem dessa idade parece bem distante da idade adulta, 

já que, segundo a pesquisadora, ainda não concluiu a aquisição de sua 

identidade masculina. 

Para o sistema patriarcal, entre os vinte e trinta anos o rapaz deve 

ainda controlar e reprimir sua “feminilidade” interior. Precisa se afastar de tudo 

que possa aproximá-lo do universo dito feminino. Ele precisa provar sua 

masculinidade no espaço familiar, obter sucesso em sua carreira profissional, 

ser competitivo para que os homens o reconheçam como um dos seus.  

Aos trinta anos, o homem continua a trabalhar duro para confirmar sua 

virilidade, acrescenta Badinter (1993, p. 169). A pesquisadora entende ainda 

que a maturidade só é conquistada entre os dezoito e os quarenta anos. 

Durante este período, ocorrem reexames de determinados aspectos da 

virilidade e, apenas por volta dos quarenta anos, supõe-se que o homem já 

tenha mostrado seu valor. Assim poderá finalmente iniciar o processo de 

“destribalização” para tornar-se um ser humano no sentido pleno do termo 

(BADINTER, 1993, p. 169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 No Brasil o voto é facultativo aos 16 e obrigatório a partir dos 18 anos. 
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3. AS MASCULINIDADES E SUAS RELAÇÕES 
 

Um ponto fundamental abordado por Connell refere-se à relação entre 

as masculinidades, além delas se definirem também diante das feminilidades: 

 

 [...] diferentes masculinidades são produzidas no mesmo contexto 

social, as relações de gênero incluem relações entre homens, 

relações de dominação, marginalização e cumplicidade. Uma 

determinada forma hegemônica de masculinidade tem outras 

masculinidades agrupadas em torno dela (CONNELL, 1995, p. 189). 

 

A masculinidade dos homens brancos define-se ainda em relação à 

dos homens negros, e não somente diante das mulheres brancas. Para 

entender o gênero, temos que ir além dele, pois se faz necessário 

compreender as relações entre raça, classe, desigualdade global: para se 

entender todas essas estruturas sociais, precisa-se compreender o gênero, 

componente principal de toda a estrutura (CONNELL, 1997, p. 189). 

O pesquisador esclarece que, com a crescente aceitação da 

combinação entre raça, classe e masculinidade, tem se reconhecido que esta é 

múltipla (masculinidade negra e branca, da classe trabalhadora e da classe 

média entre outras). Há que atentar, porém, para o risco de uma generalização, 

pois mesmo dentro de uma determinada raça ou classe há possibilidades de 

masculinidades múltiplas. Ou seja, não há apenas uma masculinidade negra, 

ou trabalhadora, mas diversas. Mesmo o modelo tido como hegemônico não é 

fixo. Após estas advertências, Connell (1997, 39) propõe alguns padrões de 

práticas e define em quatro modelos as principais relações entre 

masculinidades, sendo elas: a hegemônica, a subordinada, a de cumplicidade 

e a marginalizada. 

Para Connell (1997, p. 39), a masculinidade hegemônica é definida 

como uma configuração de gênero que incorpora a resposta atual aceita para o 

problema da legitimidade do patriarcado, garantindo a posição dominante dos 

homens e a subordinação das mulheres. 
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Para entendermos ainda melhor a definição de masculinidade 

hegemônica de Connell (1997, p. 39), é necessário conhecermos o conceito de 

hegemonia de Antonio Gramsci, sobre as relações de classes, a partir dele do 

qual Connell classificou a masculinidade hegemônica. Recorremos a Peter 

Burke, que explica de forma muito clara e sucinta o termo: 

 

[...] a classe dominante não governava pela força (ou de qualquer 

modo não só pela força), mas pela persuasão. A persuasão era 

indireta: as classes subordinadas aprendiam a enxergar a sociedade 

pelos olhos dos governantes graças à sua educação e à sua posição 

no sistema (BURKE, 2002, p. 122). 

 

Nesse contexto, a masculinidade hegemônica é uma forma que um 

grupo de homens utiliza para “governar” outros homens e as mulheres, não 

pela força, ou somente pela força, mas, na maioria das vezes, de forma 

“invisível”. Uma das estratégias para que possa existir a masculinidade 

hegemônica refere-se à criação e manutenção de um modelo ideal de 

masculino, que todos os que querem ser considerados “homens de verdade” 

devem seguir. Com isso, aqueles que não conseguem ou não querem, atingir 

este padrão de masculinidade são questionados acerca de sua masculinidade, 

e, por consequência, são destituídos dos privilégios e do poder patriarcal. Por 

outro lado, as mulheres precisam ser subordinadas a esses “homens de 

verdade” por serem considerados “naturalmente” superiores a elas. 

Miguel Vale de Almeida (1996, p. 3) define, então, masculinidade 

hegemônica como: “[...] um modelo cultural ideal que, não sendo atingível – na 

prática e de forma consistente e inalterada – por nenhum homem, exerce sobre 

todos os homens e sobre as mulheres um efeito controlador”. 

O modelo de masculinidade hegemônica é inatingível integralmente por 

qualquer homem. Sendo que, a busca por atingir esse padrão pode causar dor 

e sofrimento aos homens.  

No entanto, há homens que detêm o poder oriundo da masculinidade 

hegemônica. Isso se explica pelo fato de apresentarem quase todas as 

características do modelo (mesmo que apenas aparentemente) e a imagem 

ideal do masculino, que exerce o poder sobre toda a sociedade. 
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Retomando Connell (1997, p. 39-40), a dinâmica cultural pela qual um 

grupo exige e sustenta uma posição de liderança na vida social, em qualquer 

tempo histórico, afirma-se por um tipo de masculinidade em lugar de outra.  Ou 

seja, as masculinidades tidas como hegemônicas estão sempre se modificando 

ou sendo substituídas por outras.  

Essa afirmação fica clara ao retomarmos a concepção de 

masculinidade hegemônica proposta pelo referido pesquisador, como uma 

configuração de prática que afirma a legitimidade do patriarcado garantindo e 

tentando garantir a posição dominante dos homens e a subordinação das 

mulheres. 

Mas a posição subalterna não é apenas das mulheres, pois mesmo no 

grupo de homens há relações de dominação. Nas sociedades ocidentais 

contemporâneas (com a globalização, as fronteiras ficam cada vez menos 

definidas), o processo mais visível de dominação é o de heterossexuais sobre 

homossexuais.  

Kimmel (1998, p. 208) esclarece que as masculinidades se constroem 

simultaneamente em dois campos interconectados de relações de poder: nas 

relações de homens com as mulheres (baseadas no gênero) e nas relações de 

homens com outros homens (desigualdades relacionadas a fatores como raça, 

etnicidade, sexualidade, idade entre outras).  

Essa dominação se dá em vários níveis, como na exclusão política e 

cultural, na violência legal (prisões por crime de sodomia em algumas 

legislações), na intimidação, nas agressões e até em assassinatos, 

discriminação econômica e boicotes pessoais (CONNELL, 1997, p. 40). 

As masculinidades homossexuais, segundo os padrões patriarcais, 

posicionam-se na parte mais baixa da hierarquia de gêneros entre os homens, 

pois estão mais próximas às feminilidades e, de acordo com aqueles padrões, 

ser homem é ser o oposto da mulher, esclarece Connell (1997, p. 40-41).  E o 

pesquisador completa que, apesar de as masculinidades homossexuais 

estarem em evidência quanto à subordinação imposta, há outras, mesmo 

heterossexuais, que são também excluídas dos padrões hegemônicos. No 

entanto, apesar de alguns homens estarem em uma posição de masculinidade 
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subordinada, ainda assim, possuem vantagens em relação às mulheres e a 

outros homens.  

Segundo Connell (1997, p. 41), há apenas alguns homens que seguem 

o padrão estabelecido pelo sistema patriarcal8, um modelo normativo de 

masculinidade, relacionado à hegemônica. Porém, a maioria dos homens 

“ganha” com os dividendos patriarcais, ou seja, têm vantagens na 

subordinação das mulheres. Assim, há uma cumplicidade de muitas 

masculinidades subordinadas com o projeto hegemônico.  

Nesse tipo de masculinidade, denominado de cumplicidade, está 

presente em ações do cotidiano, como o casamento, a paternidade, utilizando-

se da dominação e autoridade patriarcal. Isto é, apesar de ser oprimido, ao ter 

a oportunidade, oprime tanto outros homens, mas principalmente as mulheres. 

Sobre a masculinidade marginalizada, Connell (1997, p. 42) entende 

que, a associação do gênero às outras estruturas, como classe e raça, 

estabelece relacionamentos muitas vezes conflitantes, sendo a marginalização 

a relação entre masculinidades nas classes subordinadas ou grupos étnicos 

(cf. GARCIA, 1998, p. 47). A marginalização é sempre relativa ao poder da 

masculinidade hegemônica do grupo dominante. Connell (1997, p. 42) destaca 

o fato de a masculinidade hegemônica poder ceder uma “autorização” para 

que, por exemplo, alguns atletas negros sejam representantes da 

masculinidade hegemônica devido a sua fama e dinheiro, mas este fato não 

servirá a todos os homens negros. Essa relação de marginalização e 

autorização pode ocorrer também em relação às masculinidades subordinadas, 

sempre que for do interesse do grupo hegemônico. 

Connell (1997, p. 43) ressalta que masculinidades hegemônicas e 

marginais não determinam tipos de caracteres fixos, mas configurações de 

práticas geradas em situações particulares em uma estrutura móvel de 

relações. Toda teoria da masculinidade precisa considerar o processo 

constante de mudanças. 

                                                             
8
 Entendemos que todos os homens, sem exceção, em algum ponto, não cumprem todos os quesitos 

estabelecidos pelo modelo patriarcal, por ser um modelo inatingível. Porém, alguns têm a aparência da 

masculinidade hegemônica e detêm o poder advindo dela.  
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Dessa forma, a masculinidade varia nas distintas culturas, ao longo da 

história e no decorrer da vida de um homem, assim, não podemos falar de 

masculinidade como se fosse algo constante, uma essência universal, mas 

como uma articulação fluida e sempre em transformação, de significados e de 

comportamentos.  

Ao falarmos de masculinidades, temos como referência o modelo 

ocidental. Para nossa análise, toda a teoria utilizada pode parecer distante do 

contexto cabo-verdiano, pois a maioria dos estudos foca a Europa, os Estados 

Unidos e, recentemente, alguns países latino-americanos, incluindo o Brasil. 

No entanto, temos alguns motivos para acreditar que as 

masculinidades de Cabo Verde são semelhantes à das regiões que citamos. 

Entre os motivos também está a fato de terem “desaparecido” as fronteiras 

físicas, por exemplo, a emigração fez com que os cabo-verdianos, direta ou 

indiretamente, tivessem contato com esses países; além disso, Connell 

esclarece sobre as “masculinidades globalizantes”: 

 
Por Io tanto, el império marca un cambio histórico decisivo en Ia 
encarnación social de Ias masculinidades. En el imperialismo, se 
desplazan los cuerpos de los hombres alrededor del mundo, se los 
entrena y controla con nuevos métodos, se los clasifica y simboliza de 
acuerdo con diferentes principios. Más aún, Ia sociedad creada por el 
imperialismo se convierte en un âmbito de formación de género y de 
políticas de género, en Ias cuales emergen nuevas modalidades de 
masculinidad. He denominado a este fenómeno “masculinidades 
globalizantes”, dado que emergen en un escenario global y están 

orientadas a un orden global de género (CONNELL, 1998, p. 84). 

 

 Podemos considerar que em países, regiões e mesmo em grupos que 

antes eram distantes, seja geográfica ou ideologicamente, podem ocorrer 

masculinidades semelhantes (para não dizer iguais). Elas são fruto do 

processo de globalização, consequência direta também dos meios de 

comunicação que possuem uma cobertura praticamente global e não 

reconhecem mais as fronteiras, como a filmografia e a internet. 

Connell (1998, p. 84) lembra ainda que o imperialismo não é estático e 

sua evolução é complexa. Sendo assim, entende que devemos diferenciar as 

masculinidades globalizantes correspondentes aos diferentes períodos do 

imperialismo. Devemos distinguir entre as masculinidades de conquista e 
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colonização das do período do imperialismo estabelecido e as formas de 

masculinidades próprias da luta colonial.   

E, com estas advertências em mente, acreditamos que podemos 

entender os modelos e conceitos atuais sobre masculinidades na Literatura e 

no contexto cabo-verdiano. 

 
 

3.1 Modelos de masculinidades 

 

Em uma abordagem um pouco diferente de Robert Connell (1995, 

1998, passim), Elisabeth Badinter (1993, p. 133-189) faz a distinção de 

masculinidades em “tipos” de homens: o homem duro, o mole e o doce (suave 

ou reconciliado).  

Por estarmos diante de um momento histórico de mudanças em 

relação aos gêneros, a análise se torna bem interessante, pois nos apresenta 

como o homem foi (ou é) e como ele (é ou) será, tornando claras as 

transformações em relação às masculinidades e apontando caminhos para a 

construção das “novas masculinidades”.   

Badinter (1993, p. 133-134) apresenta quatro imperativos da 

masculinidade que, segundo ela, foram enunciados em slogans populares para 

demostrarem como se configura a imagem do homem duro. 
9
 

Em primeiro lugar, “nada de fricotes”. Embora se saiba que os homens 

têm as mesmas necessidades afetivas que as mulheres, o estereótipo 

masculino lhes impõe sacrifícios e a negação de sentimentos e emoções. Uma 

vez considerado “homem de verdade”, deve ser isento de todo traço que 

remeta à feminilidade, exigindo-se que abandone uma parte de si mesmo.  

Em seguida, o verdadeiro macho é uma “personagem importante”. Sua 

masculinidade é medida diante do sucesso, do poder e da admiração que 

provoca. 

                                                             
9
 Os quatro imperativos são muito semelhantes (acreditamos serem os mesmos, porém pesquisados em 

fontes diferentes) às caraterísticas apontadas por Kimmel (1997, p. 51). 
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O terceiro imperativo define o homem como “o carvalho sólido”. Aponta 

para o dever de ser independente e contar apenas consigo mesmo. O homem 

não pode ter necessidades e carecer de cuidados de outros.   

O último, “mande todos para o inferno”, insiste na obrigação de ser 

mais forte que os outros, se necessário pela violência. O homem deve ser 

audacioso e mesmo utilizar a agressividade para conquistar seus objetivos.   

Badinter (1993, p. 134) esclarece ainda que o homem que se submete 

a esses quatro imperativos é o modelo do supermacho que durante muito 

tempo povoou a imaginação das massas. A pesquisadora encontra uma 

ilustração perfeita na imagem do homem dos cigarros Marlboro, cuja 

publicidade cruzou o mundo, símbolo do homem duro, solitário porque não 

precisava de ninguém, impassível, viril a toda prova, que foi referência para a 

maioria dos homens, em determinada época. Em suma, o mais macho dos 

machos e o mais duro dos duros, “um mutilado do afeto”, feito mais para morrer 

e não para se casar e cuidar de crianças (BADINTER, 1993, p. 134). 

Já o homem mole, aponta a pesquisadora (Ibidem, 1993, p. 147), 

refere-se àquele que renunciou por vontade própria aos privilégios masculinos, 

abdicando do poder, da proeminência do macho que a ordem patriarcal 

tradicionalmente lhe conferia. Capaz de dominar a agressividade, não se torna 

ambicioso e está disposto a deixar a carreira em segundo plano, na medida em 

que isso o impeça de se dedicar à família. Apresenta-se como partidário da 

igualdade entre homem e mulher em todos os domínios. 

O homem mole sucede ao homem duro como seu contrário absoluto, 

segundo Badinter (1993, p. 147). Para agradar às mulheres que acusavam os 

homens dos anos setenta do século XX de serem opressores, surge o homem 

mole, que acreditava precisar desprezar toda a sua virilidade e adotar os 

valores e comportamentos femininos mais tradicionais. O homem duro, de 

feminilidade reprimida, cedeu lugar ao homem mole, de masculinidade 

ignorada. Ou seja, configuram-se dois modelos opostos, e ambos 

questionáveis, no entanto, fundamentais para o surgimento de um 

intermediário, representante de uma nova masculinidade capaz de atender às 

necessidades masculinas e femininas. 
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Aparece assim, o homem doce, que se diferencia em relação aos dois 

modelos anteriores. Enquanto no homem mole não há mais virilidade, esse 

novo masculino procura desenvolver a sua de outra maneira: possui todas as 

características e qualidades que as feministas dos anos setenta do século XX 

almejavam no masculino, sem, no entanto, abandonar sua masculinidade.  

Badinter (1993, p. 149) alerta-nos para uma contradição neste 

processo de igualdade entre os gêneros, pois enquanto as mulheres 

reclamavam homens mais doces, mais gentis e menos agressivos, elas 

próprias passavam a ser “duras”, buscando características que criticavam nos 

homens, como agressividade, competitividade excessiva e “frieza” racional.   

A pesquisadora (ibidem, 1993, p. 149) relata, ainda, o nascimento do 

“herói feminino”, ativo, competente e severo concorrente dos homens. Esse 

novo modelo não quer depender dos outros, aproximando-se da figura do 

homem duro, que não precisa da ajuda e nem do cuidado de ninguém, sendo 

autossuficiente.   

Nesse contexto, proclama-se a morte do homem mole, pois como 

aponta Badinter (1993, p. 156), as mulheres não suportavam esse modelo. 

Mesmo as mais ligadas à sensibilidade masculina não apreciavam esses que 

eram, na verdade, substitutos das mulheres tradicionais. Porém, a 

pesquisadora faz uma ressalva: não se pode ter certeza de que o homem mole 

esteja verdadeiramente morto. 

Entendemos que ainda possa existir algum modelo de masculinidade 

que se aproxime ao do homem mole. Mas, por ser um extremo, inclusive 

abrindo mão de sua masculinidade, não seria capaz de, nas relações de 

gênero, encontrar igualdade entre o masculino/feminino, tendendo à 

transformação. No entanto, esse modelo foi importante para que, a partir dele, 

surgissem outras masculinidades capazes de buscar com mais eficiência a 

igualdade. Não apenas o homem doce, mas muitas das “novas 

masculinidades” tiveram como “pai” o homem mole.  

Badinter (1993, p. 165) também apresenta o homem reconciliado, 

diferente do homem mole e do duro, mais próximo do doce, também 

denominado de gentle man ou “homem amável”, capaz de aliar solidez e 

sensibilidade. A pesquisadora esclarece que prefere o termo homem 
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reconciliado ao de gentle man, por entender que este “novo homem” tenha se 

reconciliado com ele mesmo e com o feminino.   

 

3.2 Violência e virilidade 

 

Na construção social da masculinidade, de acordo com o modelo 

patriarcal, a violência ocupa um dos papéis centrais por ser vista como um 

atributo masculino, tanto que, algumas “atividades” são consideradas 

tipicamente masculinas, como as guerras, esportes, extorsões, mortes, 

estupros, violências domésticas (WELZER-LANG, 2004, p. 113). A violência é 

onipresente nas nossas sociedades e ela é antes de tudo, e principalmente, 

masculina, acrescenta o pesquisador. 

Nolasco (2001, p. 287) revela que, no panorama geral da violência, 

entre os homens, os índices superam aqueles referentes à violência entre os 

gêneros. Claro que isso não diminui a importância e a seriedade com que 

devem ser tratadas as situações de violência doméstica, mas vale, para 

ressaltar a importância de se observar mais atentamente a situação masculina, 

pois considerando a violência uma característica da construção da 

masculinidade, são os homens os principais executores e também vítimas de 

violência. 

Além disso, Badinter (1993, p. 157) esclarece que ser violento ou 

agressivo não é traço universalmente masculino, visto que, varia entre 

sociedades e em indivíduos no mesmo contexto. A violência faz parte da 

construção social da masculinidade e não está ligada ao biológico. 

Com a competitividade “imposta” a algumas mulheres, percebemos a 

agressividade (e mesmo a violência) presente em seu cotidiano. Sabemos que 

a educação e a cultura as ensinaram a se controlar, ser obedientes e 

submissas, porém elas não ignoram nada a respeito da agressividade e da 

violência humana. Badinter (1993, p. 157) relata que, assim como os homens, 

também as mulheres são influenciadas pelo grau de violência de seu meio 

ambiente, sendo que a agressividade pertence aos dois sexos, mesmo sendo 

demonstrada de modos diferentes. Em algumas sociedades em que o ideal de 

masculinidade precisa constantemente provar virilidade, exige-se que o 
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homem, com frequência, manifeste brutalidade, explore as mulheres e tenha 

reações rápidas e agressivas (BADINTER, 1993, p. 143). 

Nolasco (2001, p. 33) sustenta que a violência tem sido reconhecida 

durante muitos séculos como uma referência de masculinidade, sendo usada 

como ferramenta para que o sujeito se sinta reconhecido como homem.  

Badinter (1993, p. 92) relata que, em uma investigação sobre o 

interesse dos meninos pequenos pela dirty play, ou seja, pelas atividades 

repreensíveis aos olhos dos adultos (que vão do apedrejamento de animais a 

piadas agressivas, passando por conversas intermináveis sobre sexo), 

percebeu-se que o fato não se deve a uma agressividade natural, mas ao 

desejo social de afirmar a identidade masculina. Homens adultos passam por 

processo semelhante, buscando contar vantagens em vários seguimentos, 

principalmente nos relacionados ao sexo. 

Embora a violência não seja um dado apenas relacionado à 

masculinidade, Nolasco (2001, p. 119), relata sobre quatro cenários que são 

considerados tipicamente masculinos:  

No primeiro, a violência é considerada como uma forma de controle do 

comportamento das parceiras sexuais, evidenciando-se que, para o sujeito, a 

mulher é considerada sua propriedade. A maior parte da violência baseada no 

gênero está presente nesse cenário.   

Por mais que o destaque se dê mais pela violência física, a imposição 

da “cultura” e da “superioridade” masculina são formas de violência que 

acontecem diariamente. Carme Alemany (2009, p. 271) define as violências 

praticadas contra as mulheres como: 

[...] todos os atos que, por meio de ameaça, coação ou força, lhes 

infligem, na vida privada ou pública, sofrimentos físicos, sexuais ou 

psicológicos com a finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, 

atingi-las na sua integridade física e na sua subjetividade. 

 

Alermany (2009, p. 271) também define o sexismo vulgar, a 

pornografia, o assédio sexual no local de trabalho como formas de violência, 

sendo essas relações de poder masculino e sexualidade parte da 

aprendizagem da virilidade e, em geral, legitimados socialmente.  
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Malvina Ester Muszkat (1998, p. 227) assinala que, tradicionalmente, a 

violência de gênero tem sido exercida pelos homens sobre as mulheres e, 

estatisticamente, sobre suas próprias mulheres, sejam elas companheiras ou 

filhas. Segundo a pesquisadora, a violência serve para o restabelecimento 

fugaz do sentimento básico de domínio e virilidade. A agressão, que provoca 

na vítima sentimentos de humilhação com consequente submissão, permite ao 

agressor viver uma forma momentânea de triunfo, de resgate da autoestima. 

Além disso, Nolasco (2001, 118,119) relata que os homens que se 

sentem compelidos a competir por recursos, por status, pelo domínio e controle 

das parceiras sexuais utilizam-se da violência, se for preciso, para assegurar o 

sucesso. 

O domínio e o controle são as ferramentas mais comumente utilizadas 

pelos homens violentos, sendo que, na maioria das vezes, uma forma de 

violência está atrelada a outra, como a física e a verbal. Mas há outros tipos 

utilizados pelo sistema patriarcal para oprimir e dominar as mulheres, como 

ameaças, intimidação, abuso emocional, abuso econômico, desvalorização e 

culpabilização, isolamento e manipulação de filhos.  

A violência contra as mulheres é um comportamento democratizado, 

esclarece Muszkat (1998, p. 227), uma vez que tem caráter universal e 

indiscriminado, recorrente nas diferentes classes sociais e tão naturalizado na 

cultura que muitos homens não têm a total noção da violência praticada. Muitas 

mulheres, por sua vez, também não sabem o quanto estão sendo violentadas, 

acreditando, ambos, ser um processo “natural”. É importante destacarmos esta 

informação não para diminuir a responsabilidade das partes, mas para 

evidenciar como se faz necessário o acesso à educação formal e, 

principalmente, a campanhas que levem as mulheres e os homens a romperem 

com tais práticas. 

O segundo cenário de violência tipicamente masculina, destacado por 

Nolasco (2001, p. 119), denominado homicídio “confrontacional”, são 

assassinatos entre homens a partir da disputa pela honra que, seguindo-se o 

conceito patriarcal da dupla moral masculina, está relacionada à “pureza” das 

mulheres de seu convívio e/ou ao questionamento de sua masculinidade, 

devendo, em ambos os casos por meio da violência, “vingar sua honra”. 



84 

 

Nesse contexto, explica Sandra Garcia (2006, p. 57), para alguns, a 

violência na forma de briga de rua consistia em uma resposta à acusação de 

não masculino. Incitados pelos pares, podiam confirmar a sua masculinidade 

através do enfrentamento público e, assim, garantir o pertencimento ao gênero 

masculino e conquistar reconhecimento social. 

O terceiro cenário apresentado por Nolasco (2001, p. 119) refere-se à 

violência que surge no curso de outro crime. Nele, a característica essencial 

parece ser o envolvimento dos homens em atividades marginais que os levem 

a correr riscos de vida. 

O último cenário apresentado pelo pesquisador (ibidem, p. 119) está 

relacionado ao uso da violência como ferramenta para resolução de conflito. O 

homem patriarcal não aceita ser contrariado ou perder em nenhuma 

circunstância, e se necessário for, utilizará a força física para impor suas 

vontades, sendo esse traço violento, às vezes, confundido socialmente com a 

virilidade masculina. 

Por esse motivo, Bourdieu (2010, p. 64) define virilidade como 

capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão ao 

combate e ao exercício da violência.   

Segundo o padrão patriarcal, o homem deve o tempo todo provar a sua 

virilidade. Além disso, como aponta Bourdieu (2010, p. 64), precisa validá-la 

diante de iguais, em sua verdade de violência real ou potencial, e atestada pelo 

reconhecimento de fazer parte de um grupo de “verdadeiros homens”.  

Desta forma, no processo de construção social da masculinidade, “a 

virilidade aparece como uma ‘passagem obrigada para alcançar o masculino’ e 

ao mesmo tempo como ‘um risco maior de fechamento para o desenvolvimento 

da identidade sexual’” (MOLINIER e WELZER-LANG, 2009, p. 104). Para o 

modelo de masculinidade patriarcal, não se mostrar “viril” é não ser homem, 

logo, é ser uma mulher ou homossexual.  

Molinier e Welzer-Lang (2009, p. 101) sustentam que a virilidade se 

reveste de um duplo sentido: o primeiro refere-se aos atributos sociais 

associados aos homens e ao masculino como a força, a coragem, a 

capacidade de combater, o “direito” à violência e aos privilégios associados à 

dominação daquelas e daqueles que, segundo o modelo patriarcal, não são e 
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não podem ser viris: mulheres e crianças. O segundo refere-se à forma erétil e 

penetrante da sexualidade masculina.  

A virilidade, nas duas acepções do termo, entendem os autores 

(Ibidem, p. 101-102), consiste em ser ensinada e imposta aos meninos pelo 

grupo dos homens durante sua socialização, para que eles se distingam 

hierarquicamente das mulheres. A virilidade é a expressão coletiva e 

individualizada da dominação masculina. 

No processo de construção social da virilidade, continuam Molinier e 

Welzer-Lang (2009, p. 102), aqueles que não conseguem adotar uma atitude 

viril ou a quem os outros homens negam a virilidade, embora permanecendo 

dominantes diante das mulheres, sofrem agressões e violências dos outros 

homens, inclusive violências sexuais. A homofobia10 é uma forma de controle 

social que se exerce sobre todos os homens, desde os primeiros passos da 

educação masculina. Homofobia e dominação das mulheres são componentes 

da virilidade, segundo os padrões androcêntricos, esclarecem os referidos 

pesquisadores (Ibidem, p. 102). 

Para Bourdieu (2010, p. 20), a virilidade (como honra) se mantém 

indissociável da virilidade física, sobretudo por meio das provas de potência 

sexual, como a defloração da noiva e a progenitura masculina abundante, por 

exemplo. 

Devido à necessidade de provar a virilidade constantemente é que os 

homens atribuem tanto valor à conquista amorosa, já que a relação sexual é 

vista como uma forma de dominação, de apropriação, de “posse”, por 

conseguinte, de virilidade (BOURDIEU, 2010, p. 29-30).  

Lia Zanotta Machado (2004, p. 41) entende que o lugar do masculino 

na relação heterossexual está relacionado ao que se apodera, porque é o único 

que penetra. A pesquisadora (ibidem, p. 41) reflete que, ao menos logicamente, 

o sexo que se apodera é, não o que penetra, mas o que absorve, engloba, traz 

para o interior ou, ainda, poderia se pensar que os dois se apoderam um do 

outro. 

                                                             
10

 Para Pascale Molinier e Daniel Welzer-Lang (2009, p. 102) homofobia pode se definir como "a 

discriminação contra as pessoas que mostram - ou a quem se atribui - certas qualidades (ou defeitos) do 

outro gênero". 
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Essa primazia da penetração peniana como único instrumento que se 

apodera sexualmente reforça a ideia de que o portador do sexo masculino age 

como o sujeito da relação sexual, sendo o dominador e viril. 

Um dos maiores “medos” masculinos em relação ao ato sexual está 

relacionado a não poder penetrar o outro. Bourdieu (2010, nota 76) relata que, 

em algumas sociedades norte-africanas, observa-se ser frequente o uso por 

homens de afrodisíacos. A virilidade está sempre submetida à prova, embora 

às vezes de uma forma mais ou menos disfarçada de julgamento coletivo, 

como, por exemplo, nos ritos de defloração da recém-casada.   

Além disso, o “medo” de não ser viril iniciou uma busca desfreada, 

tanto na Europa como nos Estados Unidos, pela pílula Viagra, em princípios de 

1998, mesmo no Brasil o medicamento tem ocupado o primeiro lugar na lista 

dos mais vendidos, como aponta Sandra Garcia (2006, p. 98). Segundo dados, 

os produtos farmacêuticos de maior vendagem no Brasil, há 10 anos, eram um 

anti-inflamatório, um calmante e um antibiótico, sendo praticamente os mesmos 

desde 2002.  

Lançado no Brasil em 1998, o Viagra atingiu a liderança de vendas em 

março de 2002, o que, segundo a pesquisadora (ibidem, p. 98), leva-nos aos 

seguintes raciocínios: primeiro, havia uma demanda reprimida por este tipo de 

medicamento e segundo, a ereção “garantida” é um aspecto crucial da 

identidade masculina e, portanto, este produto e seus similares parecem ter 

conquistado um espaço definitivamente.  

Para muitos homens, a atividade sexual confirma o gênero, 

considerando-se masculino apenas quando está em ereção. Dessa forma, 

qualquer dificuldade com seu desempenho será considerada fonte de 

humilhação e desespero, até mesmo, para alguns, indício da perda da 

masculinidade.  

O homem se sente na obrigação de estar sempre “preparado” para 

penetração na relação sexual, pois o sistema patriarcal considera a ereção 

sinônimo de virilidade. Para acabar com a identificação entre desempenho 

sexual e masculinidade, faz-se necessário dissociar a sexualidade do 

sentimento de virilidade, pois a confirmação da masculinidade não se 

concretiza com um pênis ereto.  
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Relacionar desempenho sexual com virilidade leva o homem a um 

princípio de uma enorme vulnerabilidade, porque o sujeito masculino se 

submete às exigências imanentes à ordem simbólica, um modelo de masculino 

a ser alcançado, explica Bourdieu (2010, p. 64).  

Assim, entendemos que a maneira mais eficiente para acabar com a 

violência, também e principalmente a baseada no gênero, seria transformando 

o modo como se constrói a masculinidade. Ao confundir virilidade e violência, o 

homem inseguro se utiliza da segunda como ferramenta para se afirmar para 

sociedade e para si mesmo, sendo que, a partir do momento em que não 

houver mais relação direta entre masculinidade e violência, a última cessará 

consideravelmente. Além disso, desassociar a virilidade da sexualidade fará 

com que os homens não busquem um modelo que oprime as mulheres e é 

prejudicial a eles mesmos. 

 

 

3.3 Fragilidades masculinas 

 

Como constatamos do processo de construção da masculinidade, não 

se pode considerá-la um fenômeno simples. Além de não ser um dado natural, 

busca perpetuar a dominação social masculina, sendo uma de suas estratégias 

ocultar toda e qualquer fragilidade dos homens: “A masculinidade não é a mera 

formulação cultural de um dado natural; [...] sua definição, aquisição e 

manutenção constitui um processo social frágil, vigiado, autovigiado e 

disputado” (ALMEIDA, 1996, p. 3). 

A masculinidade hegemônica e o sistema patriarcal têm utilizado 

estratégias para que alguns homens permaneçam no poder e possam explorar 

as mulheres e outros homens. Porém, apesar deste aparente “sucesso” da 

manutenção do poder, a construção social da masculinidade acarreta 

consequências negativas para todos os homens: 

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua 
contrapartida na tensão e contensão permanentes, levadas por vezes 
ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e 
qualquer circunstância, sua virilidade (BOURDIEU, 2010, p. 64). 
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Kaufman (1997, p. 63) lembra que parte do que conhecemos sobre o 

que é ser homem está ligado a formas de exercer o poder e o controle. Porém, 

como consequência, há dor e carência (mesmo que de poder) causadas pelo 

mesmo sistema que impõe aos homens o que precisam ser e como devem ser. 

Não há uma tentativa de comparar, ou mesmo justificar, a opressão causada, 

principalmente às mulheres, pelos homens, mas sim de mostrar que o sistema 

patriarcal, mesmo para os homens, tem um custo.  

Há uma “história secreta” da vida masculina, em que atuam o poder e a 

dor, existindo, na construção da masculinidade, um dever de desenvolver um 

papel social com exigências inalcançáveis que geram frustrações, desconfortos 

e crises existências (KAUFMAN, 1997, p. 63-64). 

Quando argumentamos anteriormente que não acreditamos em uma 

crise do masculino, mas que existam homens em crise, referimo-nos 

justamente a essas exigências inalcançáveis, pois aqueles que não conseguem 

“rejeitar” grande parte do modelo, inevitavelmente não conseguirão se 

reconhecer como homens, passando por uma crise de identidade.  

As mudanças nas relações entre os gêneros têm causado certo 

desconforto, dor e insatisfação em alguns homens, principalmente nos que 

buscam seguir o modelo patriarcal.  

Ao longo do tempo, essas mudanças se deram em vários níveis. João 

Silvério Trevisan (1998, p. 23) entende que as conquistas femininas criaram 

situações muito diferentes para os homens típicos do modelo patriarcal, pois 

eles agora podem ser acusados de assédio sexual, um conceito que não 

existia, pelo contrário, quanto mais viris, mais deveriam ser agressivos na 

conquista das mulheres. Além desse exemplo, o pesquisador relata: 

Há também os recentes e múltiplos casos de mulheres que têm 
reagido duramente a situações opressivas, chegando a castrar 
maridos ou namorados, [...] Tal “invasão” do espaço masculino 
acossa ainda mais o padrão de masculinidade tradicional, aquele 
mesmo que acabou tornando insuportável, para os homens, o fardo 
das tarefas viris — agora agravado por questões como o 
desemprego, insegurança social, pressões ecológicas e novas 
obrigações legais (TREVISAN, 1998, p. 23). 

Em sociedades e épocas em que o poder social masculino foi pouco 

questionado, este superava mais facilmente a dor advinda da necessidade de 



89 

 

buscar um modelo de masculinidade inatingível e em que todas as emoções e 

sentimentos fossem ignorados, revela-nos Kaufman (1997, p. 76). 

Rodolfo Hamawi (1995, p. 9) entende que “efetivamente, muitos de nós 

criticamos o modelo masculino sob o qual fomos educados. Modelo ao qual já 

não nos conformamos (no duplo sentido de formar/adequar) e que começa a 

nos sufocar”.  

Pretendemos apresentar a fragilidade masculina decorrente deste 

modelo patriarcal, pois Rafael L. Ramirez (1995, p. 80) esclarece que “fazermo-

nos homens é um processo difícil e doloroso”.  

Segundo Kaufman (1997, p. 70), na aquisição da masculinidade 

hegemônica e na maior parte das subordinadas, o homem passa por um 

processo que o leva a suprimir todo tipo de emoção, pois os sentimentos estão 

associados à feminilidade, consequentemente, para se construir a 

masculinidade é necessário rechaçar tudo que remete ao feminino.  

Porém, seria saudável para todos os homens e para os que os cercam 

a possibilidade de demonstrar suas emoções, compaixão, prazer em cuidar dos 

outros, além de receber o amor e a amizade de que carece. No entanto, 

qualquer envolvimento emocional pode ser entendido pelo sistema patriarcal 

como inconsistente com o modelo de poder masculino. 

Há, ainda, outras situações que remetem o homem ao questionamento 

de sua masculinidade, como jamais se sentir fraco ou ter alguma necessidade; 

ser traído pela mulher é sinal de incompetência e fere sua honra, perder o 

emprego é deixar de ser o provedor e de deter o poder, não gerar filhos 

equivale a ser impotente e não viril. 

Bourdieu (2010, p. 63) entende que os homens também estão 

prisioneiros e, sem perceberem, tornam-se vítimas da representação 

dominante, porque os processos que levam o homem a reivindicar e a exercer 

a dominação não estão inscritos em uma natureza, mas têm que ser 

construídos ao longo de todo um trabalho de socialização, ou seja, de 

diferenciação ativa em relação ao sexo oposto. Ser homem implica um dever-

ser. E, como vimos, este processo de construção da masculinidade tem 

causado dor e sofrimento. 
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Quando questionamos os papéis sociais, segundo Kaufman (1997, p. 

81), especificamente a masculinidade hegemônica, percebe-se que as 

“recompensas” por seguir o modelo patriarcal são insuficientes para compensar 

a dor que provoca na vida de muitos homens, sem dizer, obviamente, na de 

muitas mulheres.  Muitos sentem dor por tentar seguir e assumir padrões de 

virilidade impossíveis. Ou seja, o patriarcado não é só um problema para as 

mulheres, paradoxalmente, algumas formas de masculinidade são prejudiciais 

para muitos homens.  

Desta forma, Kaufman (1997, p. 72) observa que a masculinidade, 

atualmente, tem se convertido em uma espécie de alienação, pois cabe ao 

homem ignorar suas emoções, sentimentos, necessidade, e mesmo o potencial 

para se relacionar e cuidar do ser humano. Esta alienação faz com que haja 

uma distância cada vez maior para com as mulheres e mesmo em relação a 

outros homens, levando-os ao isolamento. 

Ao ignorar suas emoções, os homens buscam na virilidade encontrar 

sua identidade. Mas a mutilação dos sentimentos acaba suscitando nos 

homens a percepção dolorosa de que são incompletos. Com isso, muitos 

acreditam encontrar a solução na promoção da hipervirilidade, segundo 

Badinter (1993, p. 137). Entendem que apenas desta forma podem lutar contra 

o permanente sentimento de insegurança pela sua “não masculinidade”. Muitos 

se encontram prisioneiros de uma masculinidade obsessiva e compulsiva, que 

os acompanha pelo resto da vida e que nunca os deixará em paz, acrescenta a 

pesquisadora (ibidem, 1993, p. 137). 

Badinter (1993, p. 138) ilustra esta tentativa de encontrar sentido na 

masculinidade com o exemplo do escritor Mishima, que se suicidou com um tiro 

de fuzil: 

Sua busca desesperada da masculinidade [...] provocou o desejo de 
se purgar de toda sensibilidade para tornar-se um objeto plenamente 
viril, um homem absolutamente inteiro — o que só seria possível no 
momento da autodestruição, no momento da morte. 

 

A masculinidade obsessiva é sempre uma fonte de conflitos e tensões. 

Ela obriga o uso da máscara de uma onipotência e de uma independência que 

esmagam. “Quando cai a máscara, descobre-se um bebê que treme” 

(BADINTER, 1993, p. 138). 
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Desta forma, o modelo patriarcal faz com que o homem precise ser 

homófobo e misógino para ser considerado “homem de verdade”, arruinando-

se por um ideal masculino que leva à morte prematura, antes das mulheres. 

Neste sentido, acreditamos que o homem é seu próprio opressor, na medida 

em que estabelece os padrões que ele mesmo deve atingir, sendo seu próprio 

juiz e carrasco, pois se condena e executa o castigo.  

Segundo Badinter (1993, p. 45), Sidney Jourard, psicólogo canadense, 

foi o primeiro a formular a hipótese de que o ideal masculino é fatal para o 

próprio homem. A pesquisadora relata que o ponto de partida dessa hipótese 

psicossocial é o seguinte: em 1900, a expectativa de vida nos Estados Unidos 

era de 48,3 anos para as mulheres e de 46,3 anos para os homens. Em 1975, 

era de 76,5 anos para as primeiras e de 68,7 anos para os segundos. Hoje, a 

diferença está em torno de oito anos em todos os países ocidentais. 

Para Badinter (1993, p. 45), a questão é dupla: por que essa diferença 

de longevidade entre os sexos e por que essa diferença se acentuou a tal 

ponto desde o início do século? 

Badinter questiona a hipótese biogenética sustentada por A. Montague 

(BADINTER, 1993, p. 45), que atribui a mais alta mortalidade masculina (pré-

natal, infantil e adulta) à fragilidade do cromossomo Y, portador de menos 

informações genéticas que o cromossomo X. Essa constatação não responde à 

segunda questão, conclui Badinter. Além disso, esclarece a pesquisadora, a 

biologia não confirma que as células, tecidos ou organismos femininos sejam 

em si mais viáveis que os dos homens.  

Segundo Badinter (ibidem, 1993, 45), a hipótese psicossocial, que hoje 

predomina, analisa minuciosamente todos os constrangimentos com os quais o 

papel masculino sobrecarrega o homem, postulando que os homens têm, 

fundamentalmente, as mesmas necessidades psicológicas das mulheres (amar 

e ser amado, comunicar emoções e sentimentos, ser ativo e passivo). Porém, o 

ideal masculino proíbe aos homens satisfazer essas necessidades humanas. 

Outros perigosos legados da masculinidade tradicional (homem duro, 

segundo BADINTER, 1993, p. 138) são os físicos, pois na construção social da 

masculinidade, espera-se que os homens assumam certos riscos, como os 

esportes (lutas, futebol, automobilismo), e que eles fumem, bebam e utilizem 
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motocicletas e automóveis como símbolos de virilidade, sendo as maiores 

vítimas de acidentes de trânsito. 

 Além disso, temos a competição e o estresse que acompanha a vida 

profissional, a obsessão pelo desempenho aumenta a fragilidade do macho. O 

esforço exigido dos homens para se adequarem ao ideal masculino provoca 

angústia, dificuldades afetivas, medo do fracasso e comportamentos 

compensatórios potencialmente perigosos e destruidores, como alcoolismo e 

uso de drogas, fora a violência (BADINTER, 1993, 146). 

Guy Corneau (1995, p. 45) aponta que, segundo as estatísticas, na 

América do Norte, 85% da violência criminal são produzidas por homens. Além 

disso, são os homens os mais envolvidos com problemas de álcool e drogas, 

quatro homens para cada mulher. A taxa de suicídio masculino também é 

maior, três homens para cada mulher. Na escola primária, quatro meninos para 

cada menina têm problemas de aprendizado. Há, também, segundo o 

pesquisador, outros problemas mais comuns entre homens, como 

hiperatividade, hiperansiedade, incontinência noturna, dislexia, além de outros 

mais graves, como esquizofrenia e autismo.   

Isso mostra a fragilidade da identidade masculina, problema totalmente 

mascarado, pois nessa sociedade são os homens que detêm o poder, e 

demonstrar ser sempre forte é um dos fundamentos. Corneau (1995, p. 45) 

ainda destaca que, na maioria dos países, há ministérios ou conselhos que 

defendem o estatuto da mulher, o que não acontece para os homens11.  

Essa desvalorização do masculino fica evidente também ao atentarmos 

que a vida de um homem, no discurso popular, vale menos que a de uma 

mulher (as mulheres e as crianças primeiro!). Claro que, no ideal da 

masculinidade hegemônica, primeiros os mais fracos, pois os que “são 

superiores” poderão se salvar sozinhos e a qualquer momento, o que, na 

prática, não é verdadeiro. Porém, de qualquer forma, os homens devem 

assumir mais riscos para sua vida do que as mulheres ou crianças. 

Mas, além dessa “despreocupação” com a vida dos homens, outra 

violência que ocorre na construção da masculinidade, pouco destacada, refere-
                                                             
11

 Neste sentido, Cabo Verde é uma referência, pois substituiu o que inicialmente era denominado 

Instituto da Condição Feminina para Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero, 

incluindo o masculino nas políticas públicas. 
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se aos sentimentos. Corneau (1995, p. 47) entende que a terrível violência dos 

homens em nossa sociedade começa pela que praticam contra si mesmos, 

pois se dirigem contra a própria sensibilidade. 

No modelo de masculinidade patriarcal, continua o pesquisador 

(Ibidem, 1995, p. 47), ser homem significa não poder chorar, cantar, gritar, ficar 

deprimido, exprimir seus sentimentos e a sensualidade do corpo; e também 

não cuidar dos outros, pois na visão patriarcal o cuidado refere-se ao trabalho 

feminino: 

Dito de outra forma, se posso falar de maneira irônica, ser homem 

significa amputar seu corpo e seu coração sem poder chorar. Ser 

homem significa ser capaz de cometer violência contra seus próprios 

sentimentos, contra suas próprias emoções, contra seu próprio corpo 

— ser capaz de esquecer que se tem um coração e um corpo 

(CORNEAU, 1995 p. 47). 

Por outro lado, segundo Garcia (2006, p. 36), há pesquisadores 

argumentando que os homens desejam uma flexibilização dos papéis sociais 

apenas na tentativa de reduzir as suas responsabilidades, porém querem 

manter a dinâmica de poder. Ou, ainda, as exigências que os homens sofrem 

enquanto gênero representam os custos de estar no topo da hierarquia, e que 

desejarem se desvencilhar desses custos não significa necessariamente um 

sinal de que não desejam mais estar no poder. 

Concordamos que a masculinidade hegemônica, sendo mutável, pode 

buscar formas de permanecer no poder, desenvolvendo outro modelo de 

masculinidade hegemônica, mas, jamais seria uma proposta em que se 

aproximasse do feminino, propondo uma relação de igualdade.  

Robert Connell (1995, p. 196) esclarece que todas as formas de 

política da masculinidade envolvem uma relação com o feminismo, quer essa 

seja uma relação de rejeição ou de coexistência cautelosa ou, ainda, de apoio 

caloroso. O pressuposto era de que o feminismo era bom para os homens, 

porque eles também sofriam com papéis sexuais rígidos, de modo que, o 

rompimento de seu papel sexual por parte das mulheres permitiria que também 

rompessem o seu.  

Embora os homens em geral se beneficiem do dividendo patriarcal, 

grupos específicos ganham muito pouco com ele. Por exemplo, os jovens de 

classe operária, economicamente despossuídos por causa do desemprego, 
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não têm qualquer vantagem em relação às mulheres em suas comunidades, 

além do quê, grupos de homens pagam parte do preço, juntamente com as 

mulheres, pela manutenção de uma ordem de gênero não igualitária, explica 

Connell (1995, p. 197). 

Sem dúvida, o homem busca se desvencilhar do peso dos papéis 

sociais, mas busca também modificar o modelo atual de masculinidade e 

relações entre os gêneros. Para muitos homens, e nós nos incluímos neste 

princípio, já é tempo de compreender que o ideal de virilidade e masculinidade 

custa muito e que a masculinidade só se tornará menos arriscada quando 

deixar de ser definida por oposição à feminilidade. 

Torna-se fundamental, no processo de construção social das novas 

masculinidades, ensinarmos aos meninos outro modelo viril, que deixe espaço 

para o reconhecimento da vulnerabilidade, explicando que eles devem 

expressar suas emoções, pedir ajuda, solucionar os conflitos sem precisar 

recorrer à violência.  

Somente desta forma, concorda Badinter (1993, p. 146), poderemos 

reduzir, sempre objetivando acabar, com a homofobia, a misoginia e as 

angústias da busca de um ideal de masculinidade inatingível. 

 

 

3.4 A paternidade 

 

Na construção social da masculinidade também está implícita a da 

paternidade. Para o modelo patriarcal, segundo Olavarría (2000, p. 13), os 

homens precisam conhecer a paternidade12 para que tenham a dignidade de 

um homem adulto.  

Nesse sentido, a paternidade é um aspecto constitutivo da 

masculinidade, uma das etapas-chave da transição da juventude à idade 

adulta, parte fundamental de um longo rito de iniciação que levará o homem a 

ser reconhecido como tal. Tanto pelo filho como pela sociedade, pois, pela 

                                                             
12

 Segundo Rodrigo Parrini (2000, p. 70), a paternidade é construída de maneira específica em cada 

sociedade, considerando-se a perspectiva histórica e os processos sócio-culturais que são 

implantados em cada época.  
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visão patriarcal, gerar um filho significa ser viril, potente sexualmente e até 

mesmo heterossexual.  

A paternidade reforça alguns símbolos atribuídos aos homens, que 

passam a desenvolver outras características típicas da masculinidade 

hegemônica, como ter o status de serem chefes de família e autoridade 

inquestionável, considerados “responsáveis” em proteger e sustentar sua 

família. Além disso, precisam seguir outros padrões patriarcais como 

agir racionalmente, não se submeter às emoções, não demonstrar fraqueza ou 

medo, explica Olavarría (2000, p. 14). 

Tal modelo de relação espera da mulher um papel submisso, sendo 

obediente ao marido, responsável pelos afazeres do lar e do cuidado com as 

crianças, demonstrando para com todos amor e carinho, pois cabe à mulher 

ser afetiva e evidenciar seus sentimentos.  

Esse tipo de família fornece uma clara separação entre público e 

privado e uma divisão clara de tarefas entre homem e mulher. Ao homem cabe 

constituir uma família estruturada a partir de relações claras de autoridade e 

afeto com sua mulher e seus filhos, e, com domínio do espaço público, fornecer 

proteção e guiá-los. Já a mulher, por sua vez, deve complementar e colaborar 

com o marido/pai, relata Olavarría (2000, p. 14). 

Tradicionalmente, como já vimos, ser homem significa não ser 

feminino, não ser homossexual, não ser dócil, dependente ou submisso, não 

ser efeminado na aparência física ou nos gestos, não ter relações sexuais nem 

muito íntimas com outros homens, não ser impotente com as mulheres. 

Elisabeth Badinter afirma que a homofobia é parte integrante da masculinidade 

heterossexual, a ponto de desempenhar papel psicológico essencial: “deixar 

claro quem não é homossexual e evidenciar quem é heterossexual” 

(BADINTER, 1993, p. 117). 

Para a pesquisadora (ibidem, p. 165), o papel social do pai é 

fundamental para se combater a transmissão da homofobia. Porém, para isto, 

precisa se desenvolver um novo modelo de paternidade. Já há evidências de 

que as transformações começaram, a geração de feminismo provocou a 

explosão do modelo masculino e o rigoroso questionamento do papel 
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tradicional do pai. Com isso, fez surgir novos comportamentos paternais que 

deverão acabar com esses temores. 

Acreditamos, no entanto, estarmos em um momento de transição para 

uma nova paternidade, na relação entre pai, mãe e o cuidado dos filhos.  

Badinter (1993, p. 68) entende ser necessário que a mãe aceite compartilhar 

com o pai o cuidado com a criança, para que ele possa exercer ativamente sua 

paternidade.  

Um exemplo de que ainda estamos em uma fase de transição pode ser 

observado em algumas proposições de Badinter quanto às características da 

paternidade, acarretando preconceitos patriarcais, apesar de entendermos seu 

raciocínio e valorizarmos suas contribuições para o estudo dos gêneros e das 

masculinidades. 

A pesquisadora (ibidem, 1993, p. 68) explica, por exemplo, que um pai 

pode ser tão sensível, afetuoso e competente quanto a mãe, quando mobiliza a 

sua feminilidade. Por ser uma construção social, o pai pode ser tão sensível, 

afetuoso e competente quanto a mãe, mas não concordamos que ele precise 

mobilizar sua “feminilidade” para isto. Se tanto a masculinidade quanto a 

feminilidade são construções sociais, as características atribuídas a elas 

também o são.  

Sendo assim, ser afetuoso não é uma característica inata (um dado 

biológico), própria das mulheres. Não é necessário que o homem utilize sua 

“feminilidade”, mas que desenvolva características tidas socialmente pelo 

sistema patriarcal como feminina. O masculino precisa desenvolver o afeto, a 

sensibilidade e a competência para o cuidado de uma criança. Da mesma 

forma, uma mulher, para realizar um conserto elétrico de uma tomada, que não 

exige força, apenas habilidade, não precisa buscar seu lado “masculino”, mas 

apenas utilizar-se de características tidas socialmente como masculinas. O que 

queremos reforçar é que os papéis e as características que se acredita serem 

inatas para homens e mulheres são, na verdade, construções sociais. 

Badinter (1993, p. 179) afirma que, também para cuidar bem de seu 

bebê, o pai — assim como a mãe — deve mobilizar toda a sua feminilidade 

original. Novamente discordamos que haja uma feminilidade original ou natural. 

Entendemos que as características atribuídas ao feminino são fruto da 
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construção social; dessa forma, os homens precisam desenvolver, assim como 

sempre fizeram as mulheres, os atributos necessários para cuidar de uma 

criança.  

Discordamos, também, da afirmação: “Quanto mais o pai se deixa 

tomar por sua feminidade, mais ele manifestará intimidade com seu bebê e 

melhor pai será” (BADINTER, 1993, p. 179). O homem não deve ser um 

“substituto da mãe” para ser um bom pai. Ele precisa desenvolver 

características que permitam suprir as necessidades (físicas e emocionais) da 

criança sendo o pai, sem abrir mão de seus atributos masculinos, apesar de, 

nas novas masculinidades, as características baseadas no gênero (ou sexo) 

tenderem a desaparecer.  

Badinter (1993, p. 179) demonstra em algumas passagens 

(acreditamos que inconscientemente), este legado do sistema patriarcal, pois 

afirma que numerosos estudos sobre a relação pai/bebê, observada ao longo 

dos seis primeiros meses, mostram que “os pais maternam” (por que não 

paternam?) “tão bem quanto as mães, ou quase como as mães” (ibidem, p. 

179). É claro, os homens precisam desenvolver características que sempre 

foram atribuídas socialmente às mulheres, porém não há nada “natural” no 

processo de construção da maternidade, como explicita brilhantemente (apesar 

de aqui ser um pouco contraditório) a própria Badinter no livro Um amor 

conquistado: o mito do amor materno (1985). 

Retomando a ideia da nova paternidade, a pesquisadora (Ibidem, 1993, 

p. 172) traça um retrato do novo modelo de pai. É um homem oriundo das 

classes médias ou altas, que se beneficia de uma formação e de uma renda 

mais elevadas que a média, com uma profissão liberal que lhe permite, bem 

como à sua mulher, dispor livremente de seu tempo e rejeitar a cultura 

masculina tradicional. Finalmente, eles vivem com mulheres que não têm como 

objetivo serem mães em tempo integral. 

Badinter (1993, p. 182-183) esclarece a revolução paternal tem 

acarretado grandes mudanças nas atuais gerações, contribuindo para que 

surjam novas masculinidades, mais diversificadas e sutis, capazes de propor 

relações mais democráticas ao casal do que aquelas preconizadas pelo 

patriarcalismo. A pesquisadora entende que “as sociedades ocidentais ainda 
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não compreenderam, pelo menos na prática, que uma mulher equivale a um 

homem, e menos ainda que um pai equivale a uma mãe” (Ibidem, 1993, p. 

182). 

É justamente essa diferenciação dos papéis sociais que retarda o novo 

modelo de paternidade. Jorge Luiz Cardoso Lyra da Fonseca (1998, p. 194) 

relata que ampliar a aceitação do cuidado desempenhado pelos pais pode 

expandir o papel deles junto aos filhos, levando os homens a ter maior 

facilidade em prover as necessidades das crianças; logo, a partir do momento 

em que os pais dividirem as responsabilidades do cuidado da criança com as 

mães, terão as mesmas habilidades que elas. 

Além dos cuidados, Fonseca (1998, p. 194) esclarece que este 

envolvimento possibilitaria outros benefícios para as crianças, como uma 

relação afetiva mais próxima, denominada de “nova paternidade”.  

Finalizamos com uma ressalva importante de Badinter (1993, p. 188), 

que: os homens não receberam orientação das gerações anteriores para o 

exercício dessa paternidade mais presente e participativa. Portanto, os 

caminhos percorridos na construção dessa nova paternidade são repletos de 

angústias, reflexões, emoções e, principalmente, de dúvidas, e somente quem 

não conhece a questão de identidade masculina poderia pensar que o 

processo masculino está muito lento, pois é dificultoso que uma mesma 

geração de homens, educada ao antigo modelo, consiga, de uma só vez, 

questionar a virilidade ancestral, aceitar a feminilidade e propor outras 

masculinidades compatíveis com ela.  

 

3.5 Novas possibilidades 

 

Atualmente, têm ocorrido significativas mudanças em relação aos 

gêneros e também diante do masculino, surgindo, assim, as chamadas “novas 

masculinidades”. 
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Badinter (1993, p13) define: “O velho homem está em vias de 

desaparecer para dar lugar a um outro, diferente, que nasce diante dos nossos 

olhos e do qual se percebem apenas os contornos.” É justamente apresentar 

este “novo homem” que as pesquisas e estudo sobre gêneros buscam, 

libertando a todos nós, homens, do peso dos papéis sociais. 

Têm surgido, na atualidade, grupos de homens preocupados em 

transformar as práticas sociais tradicionais atribuídas ao papel social da 

masculinidade. Entre os vários motivos, destacamos a busca de uma relação 

de maior igualdade entre os gêneros e também o questionamento do 

estereótipo do dever masculino que produz dor, insatisfação e frustração, 

conforme afirma Valdés (1997, p. 9). 

Kaufman (1997, p. 75-76) relata que está ocorrendo um crescente no 

número de homens simpatizantes com o feminismo. Ele entende que ocorre 

por diversas razões, como a indignação com a desigualdade, a influência de 

um colega ou familiar, a injustiça sofrida por outros homens, a culpabilidade por 

privilégios que desfruta como homem, o horror diante da violência masculina, 

ou mesmo por simples decência. Para o pesquisador, esses grupos de homens 

apoiam e agem para que os diretos das mulheres, como ao aborto, ou uma 

relação de igualdade entre os gêneros possam se estabelecer.  

Apoiar o feminismo significa mais que buscar mudanças institucionais e 

legais, segundo Kaufman (1997, p. 75-76), é também mudar a vida das 

pessoas, pois se faz necessário lutar contra a homofobia e o sexismo. Para se 

trabalhar quaisquer dessas desigualdades, seja a posição das mulheres ou a 

homofobia, antes se precisa reconhecer a centralidade do poder e privilégio 

masculino e entender a necessidade de desafiar este poder.  

Além disso, hoje em dia o “machismo” e o estereótipo do “homem” 

estão em crise, muito devido às mudanças econômicas, políticas, sociais e 

culturais, destacando-se a incorporação das mulheres na vida pública. Essas 

mudanças fizeram com que muitos homens fossem em busca de uma “nova 

masculinidade” (VALDÉS, 1997, p. 10-11). 

                                                             
13

 Dedicatória. Página não numerada. 
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Segundo Ridenti (1998, p. 164), tanto a mídia como as pesquisas 

apontam para um suposto “novo” padrão de comportamento de homens e de 

mulheres, devido ao casamento tardio, o crescimento do divórcio, a 

maternidade e paternidade extemporâneas, a luta de homens em relação ao 

aborto (tanto pelo direito ao filho que a mulher não quer ter, como pelo direito 

de não assumir uma paternidade que não foi planejada). Esses são fatos que 

testemunham algumas das mudanças nas relações parentais da família 

contemporânea, aponta a pesquisadora. Além disso, concepções sobre o 

masculino como sinônimo de macheza, virilidade, heterossexualidade e força 

têm sido questionadas e o que se percebe é a coexistência de diversas 

masculinidades, completa Ridenti (1998, p. 164-165). 

Nolasco (2001, p. 81-82) entende que: 

Todavia, atualmente espera-se que, em seus relacionamentos, [os 

homens] disponham de recursos para compreender as demandas 

emocionais de suas parceiras e filhos, ao mesmo tempo em que sejam 

cúmplices de ambos.  

[...] a “nova masculinidade” requer do homem sensibilidade, sem o 

comprometimento de sua virilidade, bem como iniciativa e 

assertividade, sem que isto implique demonstrações de agressividade, 

violência ou competição. 

 

Tem-se desenhado um novo masculino, que não abre mão de sua 

virilidade, mas tem a sensibilidade que se espera de qualquer ser humano. 

Essas novas possibilidades para o masculino são importantes, pois com a 

participação das mulheres na vida pública, espera-se que aumente a dos 

homens na vida privada, participando de forma igualitária com a mulher da 

responsabilidade pela vida sexual e reprodutiva do casal, pela criação dos 

filhos, pela divisão das tarefas domésticas.  

Badinter (1993, p. 97) chega a uma conclusão muito interessante, pois 

afirma que “a nova masculinidade se parecerá pouco com a antiga, mas nem 

por isso deixará de existir, com sua força e sua fragilidade”.  

Destacamos que, para além da força, que é considerada como uma 

característica masculina, a possibilidade de mostrar fragilidade dará ao homem 

a possibilidade de assumir suas limitações e demostrar suas necessidades e 
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carências. Sem dúvida, esse será um dos maiores ganhos dessa nova 

masculinidade. 

Embora importantes transformações políticas, econômicas e sociais 

tenham ocorrido, não se pode superestimar a profundidade destas mudanças, 

nem tampouco acreditar que as desigualdades entre homens e mulheres 

tenham sido erradicadas (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 13).  

Muito ainda é preciso avançar, mas como aponta Bourdieu (2010, p. 

108), algumas mudanças já afetaram as relações entre os gêneros. Entre elas 

o aumento do número de mulheres que trabalham fora do lar modificou a 

divisão de tarefas domésticas e, ao mesmo tempo, os modelos tradicionais 

masculinos e femininos, pois, como exemplo, filhas de mães que trabalham 

fora têm aspirações de carreira mais elevadas e são menos apegadas ao 

modelo tradicional atribuído às mulheres.  

Estamos diante de uma fase de mudanças nas relações entre os 

gêneros e nas conjugalidades; nesse sentido, Diane Alméras (2000, p. 94-95), 

apresenta-nos quatro tipos de divisão de responsabilidades familiares que 

encontrou em sua pesquisa, sendo eles: tradicional, início de transição, 

transição avançada e equitativo-justo. 

No tipo tradicional, as tarefas domésticas e cuidados com as 

crianças são de responsabilidade exclusivamente das mulheres, mesmo que 

trabalhem no espaço público. Ao homem, cabe, em seu período de folga, 

resolver as tarefas de manutenção e reparação de bens de consumo, seja 

por seu próprio trabalho ou supervisão  dos outros.  

No tipo seguinte, chamado de início de transição, as tarefas são, 

basicamente, divididas como no tipo tradicional, evidenciando, contudo, uma 

partilha simbólica. O homem começa a ajudar com serviços relacionados 

à limpeza da casa ou à alimentação e ao cuidado dos filhos, mas apenas 

quando a mulher não pode fazê-lo, seja por cansaço ou por estar 

demasiadamente ocupada. Os homens classificados neste tipo cumprem 

quase que exclusivamente apenas as tarefas que gostam, como ir passear com 

as crianças ou cozinhar. 

No tipo de transição avançada, a divisão do trabalho doméstico e o 

cuidado com as crianças são baseados em negociações abertas entre o marido 
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e a esposa. Ambos respeitam os princípios sobre os quais os acordos foram 

estabelecidos, mas ao homem cabe o direito de recusar certas tarefas e as 

mulheres têm a responsabilidade de estimular e apoiar sempre seu cônjuge. 

No tipo equitativo, também chamado de moderno, as responsabilidades 

familiares são divididas entre os homens e mulheres, conforme a 

disponibilidade de cada um, incluindo, em suas negociações, preferências 

individuais. Mais do que o número de tarefas realizadas, o tipo moderno se 

distingue pelo fato de que ambos assumem seu compromisso com a 

distribuição igualitária das responsabilidades, podendo, inclusive, o homem ter 

uma quantidade maior de tarefas, conforme o momento ou necessidade da 

carreira da esposa, algo inconcebível em modelos anteriores. 

No que se refere às novas possibilidades para o gênero em Cabo 

Verde, entendemos que o país encontra-se em transição, como poderemos 

observar a partir das representações literárias. Há rupturas no sistema 

patriarcal, muito em decorrência dos avanços ocorridos na promoção das 

mulheres, e, por consequência, também nas relações entre os gêneros, 

proporcionando condições para o surgimento de novas formas sociais de 

masculino e de feminino.  

Essa temática extremamente moderna se tem tornado recorrente na 

literatura e nos meios de comunicação do país, levando-nos ao 

questionamento sobre os motivos que fizeram de Cabo Verde terra tão fértil e 

próspera para novas possibilidades para as masculinidades e feminilidades. 

Uma possibilidade de leitura14, que demandará mais pesquisa histórica, 

indica-nos que a discussão sobre a igualdade entre os gêneros em Cabo Verde 

se deu ainda antes da independência, nos discursos do Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), criado em 1959, sendo um de 

seus fundadores Amílcar Cabral.  

Segundo Mosse (1996, p. 142), havia uma linha de pensamento entre 

os comunistas e socialistas, como por exemplo, o partido socialista austríaco, 

que opunha seu modelo de masculinidade à imagem do homem guerreiro 

patriarcal, promovendo uma nova masculinidade e novas relações entre os 
                                                             
14

 Embora, após a leitura de Mosse (1996) já houvesse surgido o questionamento sobre a possível 

relação entre o PAIGC, os comunistas e a temática do gênero, em uma conversa com a escritora e jurista 

cabo-verdiana Vera Duarte, em visita à USP no ano de 2011, acentuou-se essa possibilidade.   
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gêneros. Tanto que, com a suposta “superioridade inata” do homem sendo 

negada, buscou-se uma igualdade efetiva. Mosse (1996, p. 142) esclarece que 

ambos desempenhavam um papel semelhante na construção da sociedade 

socialista do futuro, por conseguinte, todos deviam receber a mesma educação 

para chegar a esse fim. Apesar dos esforços dos intelectuais socialistas e 

comunistas, além dos socialdemocratas, o ideal de uma masculinidade 

diferente nunca chegou a possuir raízes sólidas a ponto de mudar a direção da 

masculinidade normativa (MOSSE, 1996, p. 155). 

No entanto, sabe-se que, o PAIGC dialogou diretamente com algumas 

correntes russas comunistas, atribuindo aos seus ideais a igualdade entre 

homens e mulheres. Desta forma, Cabo Verde já em sua primeira Constituição, 

e depois em sua legislação como um todo (como especificaremos no próximo 

capítulo), prevê a igualdade entre os gêneros e o Estado tem atuado 

diretamente nesse processo. 
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4.  O CONTEXTO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO EM CABO VERDE 

 

Neste início, enfatizaremos a proposta de Antonio Candido (1975, p. 

35) de que “[...] a literatura é um conjunto de obras, não de fatores nem de 

autores. Como, porém, o texto é integração de elementos sociais e psíquicos, 

estes devem ser levados em conta para interpretá-lo”, ou seja, os “fatores 

externos” são incorporados ao texto literário e assim, para entendermos melhor 

as obras literárias que nos propomos a discutir, é fundamental a 

contextualização sociocultural focada nas relações entre gêneros em Cabo 

Verde.15 Veremos como mudanças na esfera política, econômica e social 

contribuíram para uma nova configuração das relações de gênero, em que as 

mulheres passam a ter um espaço maior na esfera pública e novas 

masculinidades começam a ser visíveis. Essas mudanças ocorreram devido a 

vários fatores, entre os principais está a conscientização das mulheres e da 

sociedade para a necessidade da promoção feminina.  

16
 Nos últimos anos, a situação da criança e da mulher tem sido 

objeto de grande interesse a nível mundial em decorrência dos 

graves problemas que enfrentam e da crescente consciência dos 

mesmos
17

. 

 

Ancorando-nos ainda na reflexão de Antonio Candido a respeito do 

papel que a análise do contexto desempenha no processo interpretativo de 

uma obra literária, intentamos discutir como, em Cabo Verde, a questão das 

práticas sociais de gênero é representada em textos masculinos e femininos 

como elementos estruturantes dos mesmos. Afirma Candido que “só podemos 

entender” o texto literário 

                                                             
15

 Destacamos que, nosso objetivo ao fornecer estudos e dados estatísticos do contexto social, político e 

econômico cabo-verdiano, não se reduz a apresentar a realidade do país, pois, se assim fosse, ao final 

desta pesquisa já estaríamos obsoletos. Tencionamos corroborar nossos argumentos desenvolvidos, 

evidenciando-se, assim, as melhorias na situação das mulheres cabo-verdianas, e, por conseguinte, nas 

relações entre os gêneros. 
16

 Optamos por referenciar em notas de rodapé algumas obras utilizadas nesse capítulo, pois por serem 

muitas de autoria do Governo de Cabo Verde, facilitará a distinção entre elas.  
17

 GOVERNO DE CABO VERDE. Análise de situação: Criança e Mulher em Cabo Verde 1998. Praia, 

Programa de cooperação 2000-2004 do Governo de Cabo Verde/ Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, 1999, p. xxv. 
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[...] fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente 

integra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatos 

externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura 

é independente, se combinam como momentos necessários do 

processo interpretativo. Sabemos ainda que o externo (no caso, o 

social) importa, não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha um papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno (CANDIDO, 2000, p. 4-7). 

 

Como sistema de representações, a literatura dialoga, no polissistema 

social, com outros sistemas simbólicos, tais quais as representações 

identitárias, de gênero etc. 

Em Literatura e gênero, Cecil Jeanine Albert Zinani (2006, p. 51) 

propõe, sobre as representações sociais de gênero: 

A identidade [...] se estrutura através da interação do sujeito com a 

sociedade, evidenciando-se essa interação por meio das práticas 

sociais, as quais lhe conferem um caráter polifônico. Como produto 

de interações, a identidade se organiza através de um sistema de 

representações, daí sua relação com o simbólico, pois, tal como a 

realidade, a identidade é uma construção simbólica. 

Partindo dessa rede de categorias que se tocam com base nos termos 

“representação” e “simbólico”, objetivamos desenvolver uma linha de leitura 

que dê visibilidade ao modo como os textos literários cabo-verdianos 

selecionados discutem identidades de gênero, falocracia, masculinidade 

hegemônica, impactos do(s) feminismo(s) e das sexualidades não 

hegemônicas na mudança das relações entre os sexos e no surgimento das 

chamadas “novas subjetividades femininas” e nas “novas masculinidades”. 

Uma hermenêutica dos cotidianos cabo-verdianos femininos e 

masculino, em relação dinâmica, será traçada de forma sintética para que o 

sistema de relações de gênero que os textos literários propõem se torne mais 

visível. 

Esta linha de leitura, em que a correlação de forças entre masculinos e 

femininos, num determinado contexto, é concebida como estruturante do texto 

literário, inspira-se na proposta de Bakhtin de que: 

Cada enunciado é pleno de ecos e reverberações de outros 

enunciados, com os quais se relaciona pela comunhão da esfera da 

comunicação verbal. [...] Cada enunciado refuta, confirma, completa e 

depende dos outros [...] (BAKHTIN, apud STAM, 1992, p. 73). 
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Considerando também o caráter social da construção das identidades, 

segundo Lopes (2001, p. 15-16) “Em práticas discursivas, situadas na história, 

na cultura e na instituição” e abertas, sujeitas a negociações na sua 

flexibilidade, pluralidade e heterogeneidade (BADINTER, 1993; HALL, 2005), 

interessa-nos investigar como o discurso literário dialoga diretamente com as 

práticas discursivas de construção do processo identitários de gênero como 

pode contribuir para uma conscientização ou, ao menos, constatação das 

mudanças sociais que têm ocorrido em Cabo Verde. 

Para Badinter (1993, p. 29) “Se a masculinidade se ensina e se 

constrói, não há dúvida de que ela pode mudar”. 

Acrescenta Cíntia Schawantes que: 

A leitura nos fornece sinais indiretos, muito mais que diretos, sobre a 
sociedade na qual circulou, ou circula. A literatura não nos diz como 
somos, mas sim, como pensamos que somos, como desejamos ser, 
no limite, como não somos (2003, p. 391). 
 

Não é necessário afirmar a importância das mulheres para todas as 

sociedades e civilizações, não só pela maternidade que exercem, mas por um 

conjunto de atividades que realizam, apesar de grande parte tender à 

invisibilidade em sociedades patriarcais. 

Não é nenhum exagero afirmar que as mulheres são os pilares da 

sociedade cabo-verdiana, até por esse motivo, como veremos, o Estado tem 

trabalhado para assegurar seus direitos e para que haja uma igualdade efetiva 

entre os gêneros. 

As mulheres tiveram, e têm, um papel fundamental na sociedade cabo-

verdiana, pois elas que garantem o cuidado e a estabilidade da família, e logo, 

da sociedade, já que estatisticamente os agregados monoparentais e chefiados 

por mulheres são maioria no arquipélago. Elas administram os recursos 

econômicos, principalmente vindos dos cabo-verdianos na diáspora, e 

alavancam a economia atual do país, com destaque para as mulheres 

rabidantes e que atuam no comércio e na educação. Com a maciça emigração 

masculina ao longo da história de Cabo Verde, coube à mulher permanecer 

nas ilhas, cuidar dos filhos e atuar diretamente no espaço público. 

Isso alterou visivelmente, a divisão sexual tradicional do trabalho. Se a 

emigração teve, e tem, um papel importante no crescimento do país, embora 
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seja na maioria masculina, não podemos esquecer o papel importante que a 

mulher desempenhou, e desempenha, com a ausência dos homens. Na 

maioria das vezes, é a mulher que assume toda a educação e sustento dos 

filhos, pois alguns homens, mesmo quando não estão na diáspora, não 

cumprem com suas responsabilidades parentais. 

Os homens comumente mantêm relações sexuais com diversas 

mulheres ao mesmo tempo, muitas vezes tendo filhos com duas ou 

três delas simultaneamente, mas sem coabitar com as mesmas. 

Cerca de 80 por cento das crianças nascem fora dos laços do 

matrimônio
18

.  

Devemos entender esse comportamento como uma prática social e 

não como uma forma oficial de relação, pois Cabo Verde é um país 

monogâmico e, portanto, ter mais de um relacionamento é considerado crime.  

A “poligamia” masculina parece ser muito mais comum do que a 

feminina. As mulheres em Cabo Verde têm frequentemente filhos 

com dois, três ou quatro homens diferentes mas em sucessão. 

Enquanto elas podem manter contacto sexual com mais de um 

homem dentro de um período curto de tempo, não há casos 

documentados de alguma mulher que continuasse a ter filhos com o 

seu primeiro parceiro após tê-los tido com um segundo homem. 

Portanto, o termo “monogamia serial” pode ser mais adequado para a 

situação das mulheres caboverdianas. Embora homens e mulheres 

vivam juntos e tenham filhos, a não ser que sejam legalmente 

casados, serão considerados solteiros. Os termos “pai de filho” (PF) e 

“mãe de filho” (MF) são os termos apropriados para o pai da criança e 

a mãe da criança e assinalam como a sociedade dá mais valor aos 

padrões reprodutivos do que aos papéis conjugais 
19

. 

 

Apesar de a sociedade cabo-verdiana valorizar mais os padrões 

reprodutivos, que teoricamente caberia ao homem exercer, seguindo os 

padrões das sociedades patriarcais, a grande responsabilidade para com a 

família recai nas mulheres. Além dessa responsabilidade com as famílias e 

com os filhos, são elas que têm um papel preponderante na produção e 

reprodução da cultura cabo-verdiana, seja no país ou muitas vezes na 

diáspora. Elas transmitem às crianças os valores sociais, músicas, 

brincadeiras, crenças, hábitos alimentares etc. 

                                                             
18

 GOVERNO DE CABO VERDE. Análise de situação: Criança e Mulher em Cabo Verde 1998. Praia, 

Programa de cooperação 2000-2004 do Governo de Cabo Verde/ Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, 1999, p. 43. 
19

 Ibidem, p. 43. 
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Economicamente as mulheres têm contribuído de forma efetiva com o 

crescimento do país, entre 1990 e 2000 Cabo Verde conheceu um aumento da 

taxa de atividade da população em geral – de 35,7% para 40,4%. Este 

aumento está diretamente relacionado ao crescimento das atividades das 

mulheres, que passou de 25% para 38,6%, ao passo que se verificou uma 

queda na taxa de atividade masculina de 47,8% para 42,3%.20 

Não apenas na economia que as mulheres são fundamentais, a 

Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) criada em 1981, esteve 

diretamente envolvida no processo de libertação do país. 

As mulheres em Cabo Verde estiveram sempre muito organizadas, por 

meio de associações como a Associação de Apoio à Autopromoção da Mulher 

no Desenvolvimento (MORABI, 1992), a Associação de Mulheres Empresárias 

e Profissionais de Cabo Verde (AMEPCV, 1999), a Associação Cabo-verdiana 

de Mulheres Juristas (AMJ, 2001), a Rede de Mulheres Parlamentares (2002) e 

a Rede de Mulheres Economistas (REDEMEC, 2003). Essas organizações têm 

dado uma contribuição fundamental para a melhoria da situação feminina e o 

reforço da autonomia das mulheres, além do desenvolvimento efetivo de todo o 

país. 

 

4.1   O Estado e o processo de promoção das mulheres 

 

Constatamos que em Cabo Verde, o Estado21 tem participado 

diretamente do processo de promoção feminina. Várias iniciativas têm sido 

empreendidas por parte do Governo e pela sociedade civil para diminuir a 

desigualdade entre os gêneros. Destacaremos algumas dessas ações para 

melhor entender o contexto em que surgem as obras literárias que 

estudaremos, essas que discutem, na sua tessitura, o papel das mulheres na 

sociedade cabo-verdiana e o impacto que suas conquistas geraram para se 

tornarem explícitas novas posturas de masculinidade. 

                                                             
20

 GOVERNO DE CABO VERDE. Cabo Verde e a CEDAW- Relatório à Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e Documentos Conexos. Praia, 2007. 
21

 Entendamos o Estado como “organização político-administrativo-jurídica de um grupo social que ocupa 

um território fixo, possui um povo e está submetido a uma soberania”, conforme FRIED, Roberto. Lições 

Objetivas de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. 
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Os direitos da mulher passaram a ser assegurados com mais 

equidade, a partir da independência de Cabo Verde, quando foi 

aprovado o Código de Família.  No direito caboverdiano, homens e 

mulheres são iguais perante a lei, proibindo-se quaisquer 

discriminações, inclusive na participação do exercício do poder 

político, além de coibir privilégios, benefícios, prejuízos, privações ou 

isenções de direitos ou deveres em razão do sexo 
22

.  

Desde sua independência política de Portugal, em 5 de julho de 1975, 

Cabo Verde busca conceder às mulheres os mesmos direitos dos homens. Ao 

se incorporar essa igualdade em lei, podemos presumir que anteriormente a 

situação de desigualdade entre gêneros era bem mais demarcada. Com essa 

medida, o Estado pode atuar diretamente para que essa situação de 

desigualdade seja minorada e, quiçá, pouco a pouco eliminada. As leis servem 

para modificar comportamentos sociais e o Estado para fazer cumprir essas 

determinações, por meio de suas várias instâncias, como o judiciário: 

As leis são feitas para organizar a vida em sociedade; para regular a 

ação das pessoas; para dirimir os conflitos de interesses, os dissídios 

que surgem na vida prática: destinam-se, pois, a manter a paz, a 

harmonia entre os homens (...). Para que elas atinjam a sua 

finalidade, têm que ser aplicadas e é necessário que essa aplicação 

seja assegurada (...). Tal missão compete à justiça, representada 

pelos juízes e tribunais, que constituem o poder judiciário (LIMA, 

1957, p. 109).  

 

Embora assegurado legalmente, na prática nem sempre as mulheres 

possuíam, ou possuem, as mesmas oportunidades que os homens. Assim o 

Estado tem o dever de intervir de forma a assegurar essa igualdade.   

 

Reconhecendo ainda a situação de discriminação da mulher, a 

Constituição
 
incumbe ao Estado o dever de velar pela eliminação das 

condições que identificam essa discriminação e de assegurar a 

proteção dos seus direitos 
23

. 

 

Uma das medidas decisivas adotadas nos últimos anos para essa 

intervenção foi criar o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do 

                                                             
22

 GOVERNO DE CABO VERDE. Análise de situação: Criança e Mulher em Cabo Verde 1998. Praia, 
Programa de cooperação 2000-2004 do Governo de Cabo Verde/ Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, 1999, p. 9. 
23

 Ibidem, p. 13. 
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Gênero, antes denominado de Instituto da Condição Feminina. O País 

precisava de um mecanismo institucional que tratasse de políticas públicas 

relativas à problemática que enfrentam as mulheres, pois a Organização das 

Mulheres de Cabo Verde (OMCV) que desempenhava esse papel desde a 

independência do país, passou a ser uma Organização Não Governamental 

(ONG).  Desta forma, como instituição governamental, o atual Instituto Cabo-

verdiano para a Igualdade e Equidade do Gênero entrou em funcionamento em 

199424, com a finalidade de promover políticas para a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, com a efetiva e visível participação das mulheres em 

todas as esferas de atividades do país. 

O instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género 

tem a incumbência de fomentar a promoção de estratégias 

inovadoras e flexíveis, assente numa cultura de participação e 

parcerias, bem como a implementação de ações, projeto e programas 

que apoiem e dinamizem atividades de natureza social, econômica, 

educativa, cultural, de modo a permitir a melhoria da qualidade de 

vida, da igualdade de oportunidades e a equidade entre os sexos 
25

. 

 

A mudança do nome do Instituto26, desde a criação denota uma 

postura de aprofundamento teórico por parte do Estado, pois a palavra 

condição, utilizada na criação do órgão, parece indicar que as mulheres cabo-

verdianas estavam “condicionadas” àquela situação; ao enfatizar a finalidade 

(“para igualdade de gênero”) garante-se a promoção de um processo que 

integra os gêneros feminino e masculino, em interação que possibilite 

melhorias qualitativas para ambos. Além disso, não cabe apenas ao Estado ou 

mesmo ao grupo de mulheres se mobilizarem para que haja igualdade entre os 

gêneros. É necessário que essa questão seja discutida por toda a sociedade e 

o novo nome propõe este caminho. 

Com políticas públicas e ações civis, trinta e seis anos após a sua 

Independência, Cabo Verde apresenta muitos avanços sociais, tendo passado 

de um PIB per capita de menos de 200 dólares americanos a 1.600 dólares; 

                                                             
24

 O Instituto da Condição Feminina foi institucionalizado em 10 de Janeiro de 1994, pelo Decreto-Lei nº 

1/94, portaria nº 25/95 de 23 de Maio, conforme publicado no Boletim Oficial, I Série, nº 27, em Agosto de 

2003. 
25

 INSTITUTO CABO-VERDIANO PARA A IGUALDADE E EQUIDADE DO GÉNERO, site: 

http://www.icieg.cv. Acessado em janeiro de 2012. 
26

 O Instituto Condição Feminina passa a ser designado de Instituto Cabo-verdiano para Igualdade de 

Género (ICIEG) em 10 de Julho de 2006, publicado no Boletim Oficial, I Série, Nº 20. 
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uma taxa de mortalidade infantil de 108/1000 a 23/1000, uma taxa de acesso 

ao ensino básico de quase 100%, bem como uma paridade entre 

moças/rapazes no ensino básico e secundário, com uma ligeira predominância 

das primeiras. O Índice de Desenvolvimento Humano passou de 0.587, em 

1985, para 0.626, em 1990, e 0.678, em 1995, e 0.708, no ano 2008. A 

expectativa de vida dos cabo-verdianos é de 76 anos para mulheres e 73 para 

homens (2008). A taxa de alfabetização da população adulta, maior de 15 

anos, que era de 37% em 1975, atingiu 76,6% em 2008.  

Apesar desses avanços, há fatores que impedem a efetiva participação 

e igualdade das mulheres na sociedade cabo-verdiana, pretendemos 

evidenciar alguns entraves a esta meta e as providências para salvaguardar a 

sua realização e ações do Estado visando uma igualdade entre os gêneros. 

 

 

4.1.1 Erradicação da violência baseada no gênero 

 

Segundo documento oficial do Instituto Cabo-Verdiano para a 

Igualdade e Equidade de Gênero, a Organização das Nações Unidas definiu 

(1994) a violência de gênero: 

[...] como qualquer ato que resulta ou possa resultar em dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, inclusive 

ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de 

liberdade em público ou na vida privada, assim como castigos, 

maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto.
 27

 

 

 Ainda segundo o documento, a IV Conferência Mundial de Beijing 

reconheceu a violência contra as mulheres como um problema que limita a 

liberdade e os direitos das mulheres e como um obstáculo para atingir os 

objetivos de desenvolvimento e igualdade. Embora tenhamos políticas públicas 

para acabar com a discriminação e violência contra as mulheres, esses 

problemas ainda existem em escala mundial e muitas vezes são justificados 

como parte da tradição cultural.  

                                                             
27

 INSTITUTO CABO-VERDIANO PARA A IGUALDADE E EQUIDADE DE GÉNERO. Violência de 

Gênero. In: http://www.icieg.cv. Acessado em janeiro de 2012. 
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A monografia governamental Análise de situação: Criança e Mulher em 

Cabo Verde 1998, Praia, Programa de cooperação 2000-2004 do Governo de 

Cabo Verde/ Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1999, ressalta:  

Apesar da grande abertura que se vem registrando em Cabo Verde, 

com a conquista de valores modernos e a alteração de 

comportamentos, determinados preconceitos continuam. 

Fundamentados em práticas culturais, que se traduzem na 

discriminação e que se comprometem o princípio da igualdade 

constitucional
28

.  

 

Os preconceitos são incorporados pela cultura e envolvem desde a 

conquista amorosa, o namoro até o casamento, reprodução etc. Esses 

costumes, tidos como culturais, ainda são fatores determinantes da exclusão 

de muitas mulheres da esfera pública e, na prática, dificultam muitas vezes 

uma igualdade real: 

[...] na prática, existem diversos fatores de bloqueio a uma igualdade 

efetiva. A despeito de todas as medidas tomadas e das melhorias 

registradas, as lacunas a ultrapassar que entravam a promoção da 

mulher (sobretudo a do meio rural, exposta a condições de vida mais 

precárias, agravadas pelo peso das tradições culturais e 

preconceitos) são muitas e complexas
29

.  

 

Essas formas de violência contra as mulheres que ainda existem (e 

muitas se camuflam de “práticas culturais”) além de dificultar a igualdade entre 

os gêneros, são transmitidos a outras gerações, o que será forte obstáculo à 

sua extinção: 

Também na vida privada e no quotidiano, os padrões da sociedade 

caboverdiana condicionam a mulher no exercício da sua liberdade e 

identidade. As diversas formas de violência, como espancamentos 

em casa, restrição da liberdade sexual, violações dentro e fora de 

casa, constituem constrangimentos a uma efetiva assunção dos 

direitos da mulher. 

A observação social indica-nos que a violência integra geralmente as 

relações estereotipadas entre o homem e a mulher: comportamentos 

marcados pela violência, presentes desde a relação do namoro ao 

casamento, e reproduzidos na educação das crianças
30

. 

 

                                                             
28

 GOVERNO DE CABO VERDE. Análise de situação: Criança e Mulher em Cabo Verde 1998. Praia, 

Programa de cooperação 2000-2004 do Governo de Cabo Verde/ Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, 1999, p. 13. 
29

 Ibidem, p. 13. 
30

 Ibidem, p. 46. 
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Em Cabo Verde, sobretudo após a independência e com o empenho 

governamental, há uma mobilização de vários setores da sociedade para uma 

efetiva igualdade entre gêneros: 

 

A Violência Baseada no Género (VBG) é um dos sintomas da 

profunda desigualdade entre homens e mulheres, sendo que, em 

Cabo Verde, uma em cada cinco mulheres tem sido vítima de pelo 

menos um episódio de violência deste tipo nos últimos doze meses.
 31

 

 

É um índice alto de violência, mas acreditamos, analisando os dados, 

que estes números podem ser maiores, pois muitas mulheres, devido a vários 

fatores, acabam por não denunciar seu agressor. Porém, com a participação 

efetiva de toda a sociedade, sabemos que esta barreira que impede a denúncia 

poderá ser também derrubada: 

Neste âmbito, através do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e 

Equidade do Género (ICIEG) e com o apoio da UNIFEM
32

, foi criada a 

Rede Laço Branco Cabo Verde, primeira Rede de Homens Contra a 

Violência de Género, cujo objectivo fundamental é sensibilizar, 

envolver e mobilizar os homens no engajamento pela equidade de 

género e pelo fim da violência contra a mulher.
33

 

 

Vemos que, com ações governamentais e da sociedade civil, é 

possível buscar ferramentas que auxiliem na diminuição, visando o fim, da 

discriminação e violência contra as mulheres. A Rede Laço Branco é uma ação 

importante, pois demonstra o interesse da sociedade para que a violência seja 

eliminada, principalmente contra a mulher, e sejam dadas condições iguais a 

todos. A Rede Laço Branco Cabo Verde, fundada no dia 10 julho de 2009, por 

um grupo de homens das mais variadas áreas de formação e de atuação, 

destaca em sua carta de princípios: o engajamento na promoção da igualdade 

de gênero e contra a Violência Baseada no Gênero34. Ainda segundo a carta, 

algumas das principais medidas adotadas são: dar visibilidade no combate à 

                                                             
31

 http://www.expressodasilhas.sapo.cv/pt/noticias/detail/id/15650 - Acessado em janeiro de 2012. 
32

 ONU Mulheres - Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres. A agência é uma instância forte e dinâmica voltada para as mulheres e meninas, 

proporcionando-lhes uma voz poderosa a nível global, regional e local. 
33

 http://www.expressodasilhas.sapo.cv/pt/noticias/detail/id/15650 - Acessado em janeiro de 2012. 
34

 REDE LAÇO BRANCO CABO VERDE. Carta de princípios da Rede Laço Branco Cabo Verde.  

Acessível em http://www.icieg.cv ou 

http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=240299560523&ref=ts, acessado em janeiro de 

2012. 

http://www.icieg.cv/
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=240299560523&ref=ts
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violência contra a mulher; denunciar e combater todos os atos de omissão, 

infração, comportamento discriminatório, nomeadamente, machismo/ sexismo, 

de exclusão social, homofobia, racismo ou qualquer outro tipo de 

comportamento contra mulheres, homossexuais, bissexuais, transexuais e de 

violação dos direitos resultantes da desigualdade de gênero; fortalecer a 

aliança com as mulheres para alcançar a igualdade de gênero e conquistar 

direitos, saúde e bem-estar das mulheres e meninas; partilhar 

responsabilidades que a constituição da família implica, nomeadamente o 

cuidado das crianças ou dependentes e as tarefas domésticas; praticar uma 

nova masculinidade que respeite a diversidade sexual e os direitos 

reprodutivos de mulheres e homens; responsabilizar-se pelo bem-estar, saúde, 

planejamento familiar e por uma prática sexual responsável.  

Apesar de ainda ser uma organização jovem, a Rede Laço Branco 

Cabo Verde contribui para ações civis importantes e para o avanço da busca 

de uma igualdade de gêneros, assim como já documenta a visibilidade de 

novas masculinidades na sociedade cabo-verdiana e novos posicionamentos 

dos homens impactados pela promoção feminina. 

Outras medidas necessárias para a busca da igualdade foram 

adotadas pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Gênero, 

juntamente como o Ministério da Justiça, com a elaboração do Plano Nacional 

de Combate à Violência baseada no Género, documento que apresenta alguns 

avanços significativos na melhoria das relações entre gêneros: 

A violência baseada no género envolve homens e mulheres, rapazes 

e raparigas, sendo, no entanto, as mulheres e as meninas 

maioritariamente as vítimas. A desigual repartição do poder na família 

e na sociedade, fundamentalmente a nível dos órgãos de decisão 

entre homens e mulheres explica, em parte, os contornos da VBG
35

.  

 

Por mais que a violência seja majoritariamente contras as mulheres, 

ela se dá em toda a sociedade, envolvendo também homens e crianças: 

Se é verdade que a violência contra as mulheres tem em Cabo Verde 

uma fonte de legitimação na própria ordem cultural que aceita e tolera 

este tipo de comportamento, a situação de pobreza e vulnerabilidade 
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 INSTITUTO CABO-VERDIANO PARA A IGUALDADE E EQUIDADE DO GÉNERO. Plano Nacional 
para a Igualdade e Equidade de Género 2005-2009. Praia: Gráfica da Praia, 2006, p. 14. 
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em que se encontra uma parcela significativa das mulheres 

transforma-se numa situação de miséria, propiciando as condições de 

perpetuação do poder do marido/companheiro e da própria situação 

de violência
36

.   

 

Muitos setores da sociedade justificam a violência contra as mulheres, 

argumentando ser parte da tradição cultural. Mas a Literatura vem justamente 

demonstrar como essas tradições inferiorizam as mulheres na relação de 

gênero e evidencia alternativas de como tal quadro pode ser superado. Não 

podemos deixar de destacar que políticas econômicas são fundamentais para a 

emancipação das mulheres, pois há muitas cabo-verdianas que dependem 

financeiramente do marido e por isso toleram a violência doméstica, seja ela 

física ou psicológica. 

Segundo dados do Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade 

(ICIEG, 2006) 22% das mulheres cabo-verdianas sofrem ou sofreram alguma 

forma de violência doméstica. Os maiores índices de violência contra as 

mulheres verificam-se nas zonas urbanas (24%), sendo menor nas zonas 

rurais (19%). Na verdade, podemos deduzir que na zona rural a violência seja 

efetivamente maior que na zona urbana, pois devido a fatores como a tradição 

cultural, situação de vulnerabilidade social, distância dos centros urbanos e 

mesmo falta de instrução, provavelmente ocorre um menor índice de 

denúncias.  

Outro dado que pode ser questionado é referente aos atos de violência 

praticados contra as mulheres na relação com a variável estatística nível de 

instrução. Segundo os índices, a violência é mais frequente contra as mulheres 

com a instrução Básica (24%), Secundário (22%), logo depois contra as de 

instrução Superior (20%). As mulheres sem instrução são as que apresentam o 

índice mais baixo (15%). Portanto, podemos deduzir que não se trata de um 

grupo que sofre menos violência, mas que, por receio ou falta de instrução, 

acabem não denunciando os agressores. 

São diversas as formas de violência baseadas no gênero, em Cabo 

Verde. Em muitos casos (20%) ocorre mais de um tipo simultaneamente. 

Acreditamos que a violência psicológica e mesmo sexual pode ser ainda maior 

                                                             
36

 INSTITUTO CABO-VERDIANO PARA A IGUALDADE E EQUIDADE DO GÉNERO. Plano Nacional 
para a Igualdade e Equidade de Género 2005-2009. Praia: Gráfica da Praia, 2006, p. 14. 



116 

 

que os dados apresentados, pois, para algumas mulheres, o marido tem o 

“direito” de exercer sua “autoridade”, não se dando conta de que é esta uma 

forma de violência. 

O quadro abaixo discrimina as diversas formas de violência: 

 

Variáveis da violência contra a mulher  %  

Total de mulheres vítimas da V.B.G.  22  

Violência psicológica  14  

Violência física  16  

Violência sexual  4  

Mais de uma forma de violência  20  

Fonte: ICIEG37.  

Quanto à conjugalidade, as mulheres que, com mais frequência, são 

vítimas de atos violentos, são as divorciadas ou separadas (37%), seguindo-se 

as unidas de fato (25%) e as casadas (16%). Entre as solteiras o índice é 

ligeiramente inferior (15%). Esses dados são preocupantes, pois só é 

considerada violência doméstica aquela praticada na conjugalidade, mas a 

maior parte da violência acontece contra mulheres divorciadas ou separadas, 

que acabam não sendo amparadas pela lei específica contra a violência 

baseada no gênero, mas apenas nas leis comuns.  

Os dados a seguir mostram como a violência está inserida e legitimada 

socialmente, seguindo um padrão patriarcal. Apresentam-se estatísticas de 

violência em que é dada legitimidade ao marido ou companheiro para exercer a 

sua “autoridade” sobre a mulher: 

 

Razões que “legitimam” a agressão física da 
mulher pelo cônjuge  

Opinião de 
mulheres 
%  

Opinião de 
homens %  

Queimar alimentos  4 4 

Discutir com ele  4 8 

Sair sem dizer  8 8 
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Castigar/descuidar dos filhos  13 10 

Recusar ter relações sexuais  3 4 

De acordo com pelo menos uma razão  17 16 

Fonte: ICIEG
38

.  

Podemos observar que 17% das mulheres e 16% dos homens 

concordam com pelo menos uma razão justificadora da utilização da violência, 

sendo a razão mais aceite a mulher castigar ou não cuidar adequadamente das 

crianças (13% e 12%). Ou seja, no que tange à relação familiar, o homem não 

se envolve no cuidado das crianças e pune a esposa com relação a possíveis 

descuidos nesse sentido.  

Cruzando esta variável com o nível de instrução, verificaremos que 

22% das mulheres com ensino primário estão de acordo com essa postura, 

juntamente com 20,4% das mulheres sem instrução, enquanto que 12,2% de 

mulheres com o ensino secundário estão de acordo, mas apenas 1,7% das 

mulheres com o ensino superior aceitam aquela atitude. Entre os homens, 

1,2% daqueles que possuem ensino superior e 8,9% dos sem instrução 

consideram aceitável essa posição. Esse índice de aceitação é muito maior 

entre os homens com o ensino primário (18,4%) e secundário (16,4%).  

Podemos perceber que a aceitação do direito do homem utilizar a 

violência no exercício do poder no espaço privado, entre as mulheres, está 

ligada diretamente ao grau de instrução. Quanto menor este índice, maior a 

aceitação. Para que a mulher possa se libertar da violência é fundamental, 

portanto, o acesso à educação formal. 

Antes de passarmos ao tópico do acesso à educação, é importante 

verificarmos como o combate à violência tem agido na esfera jurídica. 

Cabo Verde assinou vários instrumentos internacionais e regionais que 

visam uma efetiva participação da mulher na sociedade e se colocam contra a 

violência baseada no gênero. Entre eles, temos a Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW 

1979).  
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A Constituição da República de Cabo Verde também trata o tema da 

violência doméstica no Artigo 81 e de acordo com o Código Penal vigente, a 

violência é definida como “o ato de infligir ao cônjuge ou à pessoa com quem 

esteja unido em união de fato maus tratos físicos ou psicológicos, ou 

tratamentos cruéis” 39, e é considerado um crime semipúblico, punível com 

penas que vão de 1 a 4 anos de privação de liberdade. 

O governo tem feito campanhas para conscientizar as mulheres e a 

sociedade contra a violência baseada no gênero, entre elas destacamos a que 

foi veiculada com o tema “É vítima de violência em casa? Vamos quebrar o 

silêncio” (GOVERNO DE CABO VERDE, 2007). Sua veiculação ocorreu 

através de panfletos informativos e também em propagandas na televisão 

nacional. Além de conscientizar as mulheres de seus direitos, a campanha 

objetiva encorajá-las a denunciar os seus agressores, além de informá-las 

quais são as instituições que estão mobilizadas e preparadas para atendê-las, 

com serviços médicos especializados, psicológicos, atendimento policial, 

jurídico e outros órgãos de encaminhamento.  

Uma medida decisiva, juntamente com a campanha, foi a inauguração 

do “Gabinete de Acolhimento a Vítimas de Violência Doméstica” no Hospital 

Agostinho Neto, na capital do país, Praia. Além do atendimento médico, do 

aconselhamento jurídico e psicossocial, caso seja necessário afastar a mulher 

do agressor e na impossibilidade de contar com a família, há o acolhimento da 

vítima em abrigos de caráter temporário e sigiloso. 

 

 

4.1.2 Acesso à Educação 

 

Segundo o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de 

Gênero 40, está ocorrendo uma melhora nos índices de alfabetização no país. 

Entre 2000 e 2008 o índice de alfabetizadas subiu de 67,2% para 73,0%, e dos 

homens, de 83,5% para 87,0%. 
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Apesar da taxa elevada de analfabetismo ser registrada entre as 

mulheres, com a implementação de programas como o de educação para 

adultos, os números atuais revelam que essa taxa tem diminuído. O 

analfabetismo afeta principalmente as mulheres do meio rural, já que a taxa de 

alfabetização destas é de 64,1%, enquanto que no meio urbano é de 79,4%. 

Quanto ao Ensino Básico, a escolarização no meio urbano é de 88% 

(88% para os rapazes e 89% para moças) e, no meio rural, de 86% (90% para 

os rapazes e 87% para as moças). A taxa de escolarização das garotas é 

menor que a dos rapazes nas zonas rurais.  

No Ensino Secundário, no meio urbano, a taxa de escolarização é de 

86% (82% para os rapazes e 89% para as moças) e no meio rural 79% (77% 

para os rapazes e 81% para as moças). Constata-se que no Ensino 

Secundário, mesmo na área rural, a taxa de escolarização das moças é maior 

que a dos rapazes e com essa melhora, espera-se que o índice de violência 

tenda a diminuir, porque a educação contribui para a conscientização das 

mulheres e para sua independência financeira. 

Ainda há o que avançar, pois alguns outros dados apontam que, 

apesar das moças terem maior sucesso escolar que os rapazes, e de essas 

diferenças tenderem a aumentar, tanto no ensino básico como no ensino 

secundário, (os rapazes têm maior grau de repetência e de abandono escolar) 

os manuais escolares continuam a prevalecer uma linguagem estereotipada e 

a utilização de figuras masculinas como exemplos. As relações de poder nas 

instituições educativas melhoraram, mas ainda são fortemente masculinizadas, 

já que, apesar do maior número de profissionais ser composto de mulheres, os 

postos de decisão, na sua grande maioria, são ocupados por homens. 

Um dado positivo no que tange à educação é que, com a reformulação 

do sistema educativo, incluiu-se no currículo a disciplina Formação Pessoal e 

Social, que tem entre seus objetivos a discussão de questões ligadas ao 

gênero, à saúde reprodutiva, às relações entre homens e mulheres, às 

desigualdades sociais que existem no país. 
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4.1.3 Políticas para igualdade entre os gêneros de gênero 

 

Em Cabo Verde têm sido adotadas políticas públicas que visam “Criar 

condições para que exista uma redistribuição igualitária de poder entre 

mulheres e homens no espaço privado e público” 41. Essas ações são 

fundamentais para amenizar, em curto prazo, e a acabar, em longo, com as 

diferenças de poder entre homens e mulheres. 

O Código de Família relata que, no espaço privado, homens e 

mulheres devem ter iguais direitos e responsabilidades. Mas, na prática, isso 

não acontece, pois cabem às mulheres as atividades da rotina doméstica, 

apesar de, na maioria das vezes, ainda ter um trabalho fora do lar, fundamental 

para compor a renda familiar. Segue-se o padrão da família patriarcal, com 

uma diferença: a mulher também é responsável pelo sustendo do lar 

encontrando-se mesmo em Cabo Verde grande número de mulheres chefes de 

família. 

Dados do Governo de Cabo Verde (2007, p. 48) mostram que a 

percentagem de mulheres que não tem poder de decisão sobre a sua saúde, 

as compras para o lar, visita a familiares ou alimentos a cozinhar ascende a 

24% entre as mulheres casadas ou que vivem em união de fato e, em 20% dos 

casos, é o marido ou companheiro o único a decidir como vai ser utilizado o 

dinheiro resultante do salário que ela ganha.  

Apesar dessa tentativa de dominação e controle, estão ocorrendo 

muitos avanços na conquista das mulheres no espaço público, comprovamos 

pelo aumento da proporção de mulheres em setores importantes da sociedade, 

como de 11,1% para 20,8% na esfera do poder legislativo; no poder executivo, 

no caso da chefia dos Ministérios, que aumentou de 20% para 36% e no caso 

das Secretarias de Estado, de 0 para 33%; No âmbito do poder judiciário, a 

percentagem de mulheres no Supremo Tribunal de Justiça manteve-se nos 

20%. 
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A proporção de mulheres procuradoras passou de 15,4% para 20,8% e 

a de delegadas do procurador, de 15,4% para 16,6%. Quando o primeiro 

governo foi instituído, logo após a independência em 1975, não havia nenhuma 

mulher a dirigir um dos 10 ministérios criados; atualmente, dos 20 Ministérios e 

Secretarias existentes, 7 são dirigidos por mulheres. Outro dado interessante é 

que, no último concurso de ingresso à carreira diplomática realizado pelo 

Ministério responsável, do total de 14 candidatos recrutados, 8 eram mulheres, 

ou seja, 57,1%. 

Mas vemos que ainda há muito que avançar para que se tenha uma 

igualdade efetiva também na esfera do poder político. É necessário fortalecer 

ainda mais o acesso das mulheres ao espaço público. Outros problemas ainda 

são apontados pelo relatório (2007) em análise, como a existência de um 

desequilíbrio na participação das mulheres no exercício do poder, estando elas, 

em termos de participação nos processos decisórios, numa posição de 

desvantagem, tanto no espaço público como no privado. 

Entretanto, para estimular a participação das mulheres no plano político 

existe, desde 1999, com a entrada em vigor do Código Eleitoral, a previsão de 

uma subvenção, por parte do Estado, aos partidos políticos ou coligações de 

partidos políticos e às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos em 

cujas listas se façam eleger, a nível municipal, pelo menos vinte e cinco por 

cento de candidatos do sexo feminino (Artigo 420 do Código Eleitoral). 

Semelhante subvenção, nas mesmas condições, será dada pelo Estado nos 

casos de eleições nacionais (Artigo 404 do Código Eleitoral). Espera-se, assim, 

a participação equilibrada de cidadãos de ambos os sexos na vida política 

(Artigo 54 da Constituição vigente). 

Desta forma, constatamos que o Estado tem atuado diretamente na 

busca de uma relação de igualdade entre os gêneros, apontando propostas 

para que se continue a mudar esse panorama. São apresentadas as 

“Prioridades estratégicas do setor no período 2008/2011”,42 entre elas 

destacamos: políticas públicas orientadas pelos efeitos que têm sobre 

mulheres e homens; realização de estudos e pesquisas que desvendem os 
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paradigmas mentais e organizacionais sexistas e que permitam conhecer o 

papel das mulheres na história de Cabo Verde; implementação de ações 

específicas, voltadas para o fortalecimento das mulheres, incluindo a 

discriminação positiva43 e o estabelecimento do princípio de paridade no 

exercício do poder público; a penalização severa das manifestações ofensivas 

e vexatórias, que reproduzem e reforçam estereótipos sexistas, nas disputas 

políticas e eleitorais. 

Com tais medidas, espera-se que a participação das mulheres na 

esfera política aumente e, com isso, a ampliação da defesa de seus direitos e 

da igualdade. 

Outras políticas públicas têm sido desenvolvidas para garantir a 

participação das mulheres na sociedade, entre elas temos o “Programa do 

Governo para VII Legislatura 2006-2011,” 44 do qual iremos destacar alguns 

pontos. 

No item 5.5 do programa, “Fomentar a perspectiva de Gênero” afirma-

se que com as novas exigências e as novas oportunidades conquistadas pelo 

país tornam-se necessárias a criação e implementação de políticas 

relacionadas com a igualdade de oportunidades e paridade entre os sexos. 

Também é preciso dar destaque à elaboração e à aprovação do Plano 

Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero (2007), para assim ocorrer 

uma maior democratização do sistema de relações do poder, com a melhoria 

de oportunidades para as mulheres de todos os níveis.  

O programa ressalta ainda, que na educação também são necessárias 

algumas mudanças que promovam a igualdade entre os sexos e a redução das 

disparidades no acesso ao ensino, principalmente na área rural, e no exercício 

das atividades econômicas. 

Apesar dos avanços na área jurídico-legal, que elencaremos mais à 

frente, ressalta-se a necessidade de reforçar ações no sentido da criação de 

condições para o exercício efetivo da cidadania, favorecendo a eliminação das 
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situações de violência e discriminação, ampliando a proteção e os direitos 

relativos à participação política e econômica das mulheres. 

 

 

4.1.4 Melhoria da situação socioeconômica 45 

 

Segundo o Censo 2008, 45% das famílias cabo-verdianas são 

chefiadas por mulheres, com a tendência de esse número aumentar. No país, 

para cada 100 homens no desemprego, existem 211 mulheres na mesma 

situação e a pobreza atinge em maior parte a população feminina, afetando 

diretamente as famílias chefiadas por mulheres 46. 

As principais áreas de atividade econômica no país até 2006 eram a 

agricultura (20%), o comércio (17%) e a administração pública (14%) e existia 

uma tendência de as mulheres se concentrarem no setor do comércio e na 

agricultura (24%) e ainda na administração pública (14%). O outro ramo de 

atividades que mais contribuía para o emprego destas era o trabalho doméstico 

(10%). Entre os homens, o ramo de atividade principal era a construção civil 

(19%), seguindo-se a agricultura (17%) e a administração pública (15%). 

Em 2006 esses dados foram alterados no âmbito do país, pois apenas 

o comércio manteve o mesmo índice (17%), enquanto a construção civil 

aumentou (15%), passando a ser a segunda área de atividade, e a agricultura, 

com 14%, desceu para a terceira posição. 

Para as mulheres, o comércio passou a ser o ramo que mais contribui 

para a sua ocupação (25%), seguido da administração pública (14%) e da 

agricultura (12%). No caso dos homens, a principal fonte de atividade é a 

construção (23%), seguido da agricultura (15%) e da administração pública 

(12%). 

A taxa de desemprego nacional é muito elevada (21,1%), sendo bem 

mais alta entre as mulheres (28,3%) do que entre os homens (14,9%). Os 
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dados sobre a ocupação da população empregada, quanto a cargos executivos 

e quadros superiores mostram que a situação de homens e mulheres é 

relativamente equilibrada, havendo uma ligeira vantagem das mulheres: dos 

3,9% pertencentes a esta categoria a nível nacional, 4,3% são mulheres e 

3,6% são homens. 

Ainda segundo os dados47, houve o aumento da proporção de 

mulheres chefes de explorações agrícolas (regadio e sequeiro) e do vínculo 

com a administração pública. Ocorreu também a diminuição do número de 

agregados familiares pobres chefiados por mulheres e da proporção do 

trabalho feminino em empreendimentos familiares sem remuneração. 

Porém as mulheres ainda estão em desvantagem significativa na 

sociedade cabo-verdiana, porque entre elas ocorre o maior índice de 

desemprego, maior dificuldade em conseguir um novo emprego, exercendo 

atividades com menor rendimento, além de ter a necessidade de cuidar da 

família concomitantemente com as tarefas domésticas. 

Podemos destacar algumas das ações do governo, chamadas de 

“Prioridades estratégicas do sector no período 2008/2011”, como: “a 

implementação de políticas de discriminação positiva, que incluam programas 

específicos de alargamento das oportunidades de emprego feminino, de forma 

a melhorar a situação das mulheres”; maior informação/formação sobre as 

oportunidades de emprego para as mulheres; formação profissional; 

Programas de proteção social (habitação social, saneamento e água, apoio 

para o acesso à escola etc.), específicos para as mulheres em situação de 

extrema pobreza, chefes de família; reforço da política de microcrédito para 

atender as necessidades específicas das mulheres empresárias etc.  

Para ter uma ideia, uma das maiores organizações que trabalham com 

o microcrédito em Cabo Verde é a Morabi (Associação de Apoio à 

Autopromoção da Mulher no Desenvolvimento), criada em 1992 que, através 

do acesso ao microcrédito ou apoio às microempresas, visa gerar emprego e 

rendimento. Os dados referentes a janeiro de 2005 mostram que a Morabi 

concedeu 6.649 créditos, dos quais 6.512 eram para mulheres chefes de 
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família e 137 foram destinados a homens. Além disso, existe o Programa de 

Formação e Empréstimo a Microempresas, financiado pela Agriculture 

Cooperative Development/Volunteers Overseas Cooperative Assistance 

(ACDI/VOCA) e gerido pela Caixa Econômica que, entre 1997 e 2007, dos 

12.059 empréstimos concedidos, 10.542 foram destinados a mulheres48.  

O Estado tem trabalhado diretamente na inserção da mulher no 

mercado de trabalho e uma prova disso é o Artigo 7º, n.º 2 do referido Decreto-

Lei n.º 51/94, de 22 de agosto, que coloca como uma das tarefas a serem 

perseguidas a assistência e promoção da inserção profissional de mulheres no 

mercado de trabalho, além de outros grupos desfavorecidos. E comprovamos 

que as ações governamentais têm surtido efeito neste sentido. 

 

 

4.1.5 Qualidade de saúde e reprodução 49 

 

O sistema de saúde de Cabo Verde tem se mostrado satisfatório para 

com as mulheres.  A cobertura às mulheres grávidas continua a aumentar: 97% 

em 1998 e 98,1% em 2005.  

As campanhas para o uso de métodos anticonceptivos têm sido 

constantes e redobradas, entre 1998 e 2005, apesar do aumento da utilização 

de 46% para 57,1%, sendo este particularmente significativo nas zonas rurais: 

de 30,7 % para 49,3%, os índices de uso de métodos anticonceptivos ainda 

são baixos.  Nas zonas urbanas se manteve o mesmo índice (63%). Os 

métodos mais utilizados de contracepção são o preservativo (12%) e a pílula 

(6%). Demonstrando que este último, tão importante para prevenção da 

gravidez, ainda é pouco usado. O governo tem atuado diretamente nesta 

questão através dos Centros de Saúde Reprodutiva da Mulher. Elas têm à sua 

disposição uma consulta de avaliação para saber qual o método contraceptivo 

mais adequado para o seu caso. Os centros colocam à disposição dos casais 
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preservativos, pílulas, contraceptivos injetáveis, dispositivos intrauterinos, 

incluindo a intervenção cirúrgica, acompanhada dos devidos esclarecimentos50. 

Um dado preocupante é que a faixa etária que recorre menos a 

métodos contraceptivos é a de 15-19 anos (23%). Este fato está vinculativo ao 

aumento do número de grávidas adolescentes, que passou de 11% em 1998 

para 19% em 2005 (18,1% nas zonas urbanas e 19,8% nas rurais). A gravidez 

precoce tem sido em Cabo Verde uma grande barreira para que as mulheres 

conquistem as mesmas oportunidades que os homens, pois fica, na maioria 

das vezes, a cargo delas todo o cuidado com a criança.  

Apesar da necessidade de aumentar o uso dos métodos 

contraceptivos, a taxa de natalidade tem sido reduzida progressivamente. 

Assim, em dados consecutivos dos Censos realizados em Cabo Verde, 

verifica-se que, enquanto em 1980 existia um número médio de 6,99 filhos por 

mulher, em 1990 e 2000, os números foram reduzidos, respectivamente, para 

5,48 e 3,98 e em 2005 para 2,9. 

 

 

4.1.6 Convenções, leis e ações jurídicas 51 

 

Cabo Verde ratificou em 05 de dezembro de 1980 um importante 

instrumento internacional relativo aos direitos das mulheres, a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

(CEDAW). 

Segundo a própria convenção, em seu Artigo 18, deve haver um 

mecanismo de controle através de relatórios (dos Estados Partes ao Comitê 

sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres) que retratem um 

panorama completo das medidas legislativas, judiciais, administrativas e outras 

adotadas para tornar efetiva a participação e a igualdade das mulheres na 

sociedade. Pretendemos analisar o último relatório desenvolvido pelo Governo 

                                                             
50

 GOVERNO DE CABO VERDE. Cabo Verde e a CEDAW- Relatório à Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e Documentos Conexos. Praia, 2007, p. 125. 
51

 Subitem baseado em: GOVERNO DE CABO VERDE. Cabo Verde e a CEDAW- Relatório à 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e Documentos 

Conexos. Praia, 2007. 



127 

 

de Cabo Verde para com o objetivo de destacar as principais conquistas junto à 

Legislação do país. 

Após cinco séculos de colonialismo e um regime totalitário que 

recusava todos os direitos às mulheres, como o direito ao voto, de conseguir 

créditos, de trabalhar em certas profissões ou mesmo o direito à educação em 

igualdade de condições com os homens, sem falar nos direitos ligados à saúde 

reprodutiva das mulheres, que eram ignorados, após a independência muitos 

avanços reais e concretos aconteceram. 

A constituição de 1980 previu no Artigo 26 que “o homem e a mulher 

são iguais perante a lei em todos os planos da vida política, econômica, social 

e cultural”. 

Com a nova constituição, nenhuma inferioridade relativamente às 

mulheres era admitida, seja na vida política, econômica, social ou cultural. 

Embora a participação efetiva da mulher, neste primeiro período da República 

de Cabo Verde, fosse pequena nos diversos setores. 

Em 1992, tem lugar a aprovação de uma nova Constituição da 

República de Cabo Verde, aprovada pela Lei Constitucional n.º 1/IV/92, de 25 

de setembro, atualmente em vigor. Desde então, duas revisões constitucionais 

foram realizadas, a primeira pela Lei de Revisão Constitucional n.º 1/IV/95, de 

13 de novembro de 1995, e a segunda pela Lei de Revisão Constitucional n.º 

1/V/99, de 23 de novembro de 1999, que introduziu alterações substanciais. 

Além disso, com a alteração constitucional de 1999, a Carta Magna 

passou a prever expressamente como tarefa a ser perseguida pelo Estado a 

promoção do 

[...] bem-estar e da qualidade de vida do povo cabo-verdiano, 

designadamente dos mais carenciados, e remover progressivamente 

os obstáculos de natureza económica, social, cultural e política que 

impedem a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos, 

especialmente os factores de discriminação da mulher na família e na 

sociedade (Artigo 7º e, Constituição vigente). 

Como direito fundamental, a constituição prevê também a liberdade 

para contrair matrimônio e fundar uma família. Esta é considerada o “elemento 

fundamental e a célula base de toda a sociedade” (Art. 81, n.º 1, Constituição 

vigente), sendo “a paternidade e a maternidade valores sociais eminentes” (Art. 

81, n.º 2, Constituição vigente) e as responsabilidades advindas com o 
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casamento ou com a constituição da família são divididas igualmente entre 

homens e mulheres (Art. 1634 e seguintes, Código Civil). Sabemos que na 

prática ainda está longe de haver uma divisão igualitária no trabalho doméstico 

e no cuidado com os filhos. Mas o fato de o Código Civil tratar o tema é um 

avanço para a conquista de diretos de igualdade. 

Ainda segundo o Relatório52, em relação à violência, a partir de 1997, o 

Decreto-Legislativo n.º 4/97, de 28 de abril, prevê como passível de punição o 

crime de “maus tratos ou sobrecarga de menores, incapazes e de 

subordinados ou entre cônjuges” em seu Artigo 4º, o novo Código Penal de 

Cabo Verde, que entrou em vigor em 1.º de julho de 2004, prevê que o crime 

consiste em infligir ao cônjuge ou a pessoa a quem esteja unido de fato maus-

tratos físicos ou psíquicos ou tratamentos cruéis podendo o agressor ser 

punido com pena de prisão de 1 a 4 anos (Art. 134, Código Penal). Além 

desses, são passíveis de punição o crime de agressão sexual, nos Artigos 142, 

143, o crime de assédio sexual, no Artigo 152, o crime de tortura e tratamentos 

cruéis, degradantes ou desumanos, no Artigo 162. 

Muito se tem a avançar, mas esse aparelho jurídico ajuda a punir os 

agressores, pois anteriormente a lei não previa a violência específica contra o 

cônjuge. 

O Estado deve também estabelecer, por medidas legais, iniciativas que 

garantam às mulheres o exercício de seus direitos, considerando a 

necessidade e diferenças reais existentes, como é o caso de leis específicas 

para as mulheres durante a gestação.  

No quadro jurídico da política familiar, dispõe-se que as trabalhadoras 

têm o direito de licença-maternidade, sem perder o salário nem as vantagens 

sociais (Artigo 132, Decreto-Lei n.º 62/87), e a Constituição vigente dispõe que 

a lei deve prever especial proteção ao trabalho de mulheres durante a gravidez 

e após o parto (Artigo 64, n.º 4, Constituição vigente). 

O Relatório 53 ainda ressalta que de acordo com a Portaria n.º 5177, de 

23 de fevereiro de 1957, ainda em vigor, o trabalho das mulheres grávidas 

deve se fazer de modo a não prejudicar a integridade da gravidez, prevendo 
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ainda que durante os dois últimos meses o trabalho seja moderado ou, se for o 

caso, suspenso se o médico assim o determinar (Artigo 1º, Portaria n.º 5177, 

de 23 de fevereiro de 1957).  

No que tange ao setor público, o Decreto-Legislativo n.º 3/93 garante 

uma série de direitos especiais para trabalhadoras grávidas. As mulheres 

funcionárias públicas têm direito a uma licença maternidade de 60 dias 

gozados a partir do parto (Artigo 15, Decreto-Legislativo n.º 3/93). A licença 

não prejudica o gozo de férias (Artigo 18, Decreto-Legislativo n.º 3/93). Em 

caso de aleitamento, a funcionária pública tem o direito a durante os primeiros 

seis meses depois do parto, a 45 minutos de dispensa em cada período de 

trabalho, ou seja, de manhã e à tarde (Artigo 17, Decreto-Legislativo n.º 3/93).  

No setor privado, o Decreto-Lei n.º 62/87 prevê algumas medidas 

destinadas a salvaguardar os interesses das mulheres quando cumprem a 

função maternal. Assim, o Artigo 110, do citado decreto, estabelece que as 

mulheres trabalhadoras têm direito, por ocasião do parto, a uma licença 

remunerada de 45 dias. 

 É importante fazermos uma ressalva quanto à questão da licença-

maternidade. Não nos referimos apenas ao caso de Cabo Verde, mas da 

maioria das legislações semelhantes vigentes. Ao ser dado o direto à licença-

maternidade apenas às mulheres (mães), reproduz-se uma visão patriarcal, 

responsabilizando-se apenas as mulheres pelos cuidados relativos à criança. 

Isenta-se o homem de desenvolver seu papel no cuidado da criança e no apoio 

à reabilitação da mulher. Condiciona-se a mulher à esfera privada para o 

cuidado exclusivo do filho por alguns meses, e isso traz consequências diretas 

na empregabilidade das mulheres, pois muitas empresas tendem a não 

contratá-las para que o trabalho não seja interrompido.  

Há outras medidas que visam proteger as mulheres na legislação cabo-

verdiana, mas muitas acabam por reproduzir padrões de comportamentos 

patriarcais como o Artigo 62, nº 5, “A lei garante à mulher condições de 

trabalho que facilitem o exercício da sua função maternal e familiar”. 

Reconhecemos o papel de mãe e sua importância, mas lembramos que legar 

estas responsabilidades prioritariamente às mulheres não constitui uma forma 

de proteção. As funções familiares devem ser partilhadas com o companheiro, 
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segundo o próprio Código Civil, como já citamos. Outra medida na mesma linha 

é a Lei n.º 101/IV/93, de 31 de dezembro, pois trata da proibição da prestação 

de trabalho extraordinário e em dia de descanso semanal ou feriado pelas 

mulheres grávidas ou com filhos com menos de 10 meses de idade (Artigo 100, 

nº 5, Decreto-Lei nº 62/87). A lei é um avanço se visar apenas proteger as 

mulheres e as crianças, mas pode caracterizar um retrocesso se legar às 

mulheres exclusivamente o trabalho doméstico e o cuidado para com os filhos, 

no espaço privado, no entanto, ao homem, continua reservado o espaço 

público, inclusive em feriados e descansos.  

Vistas desse modo essas leis parecem contraditórias com o princípio 

fundamental que prega a igualdade entre os gêneros. O Código Civil afirma 

que o governo doméstico compete a ambos os cônjuges, sendo que um dos 

deveres do marido e da mulher é de contribuir para as despesas da casa à 

proporção de suas faculdades respectivas. Este dever pode subsistir em caso 

de separação de fato e mesmo depois da dissolução do casamento, sob forma 

de obrigação alimentar, ainda que segundo os regimes diferentes, dependendo 

do conjunto a que a separação ou o divórcio seja imputável, é recíproco e não 

leva em conta a discriminação quanto ao sexo (Artigos 1627, 1628, 1629).  

Outra medida que afirma a igualdade, inclusive no que diz respeito ao 

cuidado, manutenção e educação dos filhos, ressalta que compete a ambos os 

cônjuges cuidar dos interesses dos filhos, sem qualquer distinção. Além disso, 

os pais e as mães devem também prestar assistência aos filhos nascidos 

dentro e fora do casamento, nomeadamente quanto à sua alimentação, guarda 

e educação (Artigo 88, Constituição). 

Para que se cumpram essas determinações, deve-se destacar ainda 

que a Constituição de Cabo Verde prevê expressamente como um dos deveres 

do Estado a luta pela eliminação das condições que importem na discriminação 

da mulher e de assegurar a proteção dos seus direitos, bem como dos direitos 

da criança (Artigo 87, n.º 2, Constituição). Dessa forma o Estado tem atuado e 

precisa intensificar esforços no sentido de garantir a igualdade entre homens e 

mulheres em todas as questões decorrentes do casamento ou das relações 

familiares.  
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Assim, ainda referindo-nos ao Relatório apresentado à CEDAW, temos 

a Portaria n.º 5177, de 23 de fevereiro de 1957, que estabelece algumas 

condições de proteção para o trabalho de mulheres grávidas, como o Artigo 3º 

que proíbe à mulher grávida o trabalho de pé com grande mobilidade e, 

durante os últimos tempos da gravidez, preconiza que ela trabalhe sentada. O 

Artigo 4º prescreve que são proibidos os seguintes trabalhos: a) de força, de 

esforço grande ou prolongado e especialmente de carregar algo à cabeça; b) 

que exigem atitudes ou posições perigosas para gestação; c) em que o corpo e 

especialmente o abdômen estejam sujeitos a choques, abalos e trepidações; d) 

em atividades industriais ou outras que manipulem produtos tóxicos, perigosos 

e insalubres. Essas são medidas que realmente atendem às diferenças que 

existem entre homens e mulheres, sem que haja, no fundo, um discurso 

patriarcal discriminatório. 

A diferença salarial entre homens e mulheres ainda é um problema 

mundial e em Cabo Verde não é diferente. Muitas das convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trabalham a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres são aplicáveis ao país, como a Convenção 

n.º 81 sobre inspeção do trabalho na indústria e no comércio, ratificada em 16 

de outubro de 1979, a Convenção n.º 100 concernente à igualdade de 

remuneração entre a mão de obra masculina e feminina em trabalho de igual 

valor, ratificada em 16 de outubro de 1979, e a Convenção da OIT n.º 111, 

relativa à discriminação em matéria de emprego e de profissão, ratificada em 3 

de abril de 1979.  

Nesta linha, a Constituição, em seu Artigo 60, além de prever 

genericamente que os trabalhadores têm direito à justa remuneração, 

estabelece também o princípio segundo o qual por igual trabalho, o homem e a 

mulher percebem igual retribuição. Por mais que ainda haja diferenças 

significativas na renda média de homens e mulheres, acreditamos que o país 

tem avançado muito nesta questão.  

Um avanço significativo em relação às políticas de trabalho é o que 

dispensa o consentimento do marido para que as mulheres trabalhem fora de 

casa. Atualmente, o Código Civil prevê que cada um dos cônjuges pode 

escolher e exercer livremente qualquer profissão ou atividade sem o 
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consentimento do outro, podendo também livremente constituir e movimentar, 

em seu nome exclusivo, depósitos bancários (Artigos 1629 e 1630), algo que 

também não era permitido.  

Nessa trajetória de emancipação feminina, um assunto que geralmente 

causa polêmica, é a questão do aborto, ou interrupção voluntária da gravidez. 

A legislação em Cabo Verde sofreu algumas alterações com relação à prática 

do aborto, desde 1980 até os dias atuais. Anteriormente, no período 

compreendido entre 1980 até 1986, o anterior Código Penal, no seu Artigo 358, 

punia o crime de aborto, quer praticado com ou sem o consentimento da 

mulher. A partir de 1986 até a presente data, o crime de aborto e as suas 

exceções passaram a ser reguladas pela Lei n.º 9/III/86. Que definiu que, 

obedecidas algumas circunstâncias, a interrupção voluntária da gravidez teria a 

responsabilidade penal excluída. 

Dessa forma, a Lei n.º 9/III/86 visa garantir o direito à procriação 

consciente e responsável, reconhecendo o valor social da maternidade e 

protegendo a saúde da mulher (Artigo 1º, Lei n.º 9/III/86). De acordo com a lei 

mencionada, aquele que provocar a interrupção da gravidez a uma mulher sem 

o seu consentimento será punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos (Artigo 

2º, n.º 1, Lei n.º 9/III/86), ao passo que aquele que, com o consentimento da 

mulher grávida, lhe provocar a interrupção da gravidez fora das condições 

estabelecidas na presente lei será punido com pena de prisão de seis meses a 

dois anos (Artigo 2º, n.º 2, Lei n.º 9/III/86) e a mulher que provocar ou consentir 

na interrupção da sua gravidez fora das hipóteses previstas na Lei n.º 9/III/86 

será punida com pena de prisão de que pode variar de 3 meses a 1 ano (Artigo 

2º, nº 3). Segundo o Artigo 2º, n.º 4, da Lei n.º 9/III/86, se da interrupção da 

gravidez realizada com violação de alguns dos dispositivos da referida lei, 

resultar a morte ou grave lesão para a saúde física ou psíquica da mulher, o 

máximo da pena aplicável será aumentado de um terço, quando o agente que 

a provocou devia ter previsto esse resultado como consequência necessária da 

sua conduta. 

Em virtude do Artigo 3º da lei mencionada, e regulamentada pelo 

Decreto n.º 7/87, de 14 de fevereiro, a interrupção voluntária da gravidez não é 

punível quando efetuada em estabelecimentos de saúde legalmente admitidos, 
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com capacidade técnica para o efeito e médicos especialistas, com o 

consentimento da mulher, esclarecida a gestante sobre as eventuais 

consequências da intervenção e desde que obedecidos os seguintes requisitos, 

ainda que não cumulativamente: a) se é o único meio de evitar sério risco de 

morte da mulher ou perigo de lesão grave e permanente para a sua saúde 

física e psíquica; b) se pretenda evitar provável transmissão ao feto de uma 

enfermidade hereditária ou contagiosa, de caráter grave; c) se pretenda evitar 

que o nascituro venha a padecer de graves defeitos físicos ou perturbações 

mentais; d) se realizada com o consentimento da mulher grávida, nas primeiras 

12 semanas de gestação, em estabelecimento hospitalar, sob assistência 

médica e nos termos regulamentares. Com exceção do último, todos os 

requisitos anteriores podem ocorrer a qualquer momento da gestação.  

A descriminalização do aborto é um avanço significativo, portanto, nos 

direitos das mulheres e como é possível perceber a sociedade cabo-verdiana 

tem avançado em melhorias para a situação feminina e o Estado tem papel 

fundamental neste processo. 

Para assegurar ainda mais que sejam garantidos seus direitos, a 

Associação Cabo-verdiana das Mulheres Juristas foi fundada para auxiliar 

grupos sociais vulneráveis, geralmente as mulheres, com relação a quaisquer 

violações ou reivindicação de direitos que sejam encaminhados ao judiciário 

(GOVERNO DE CABO VERDE, 2007. p. 140).  

Constata-se que o Estado e a sociedade civil vêm trabalhando juntos 

para a busca da igualdade social entre homens e mulheres. 

 

 

4.2  Impacto das mudanças sociais e vozes literárias que propõem 

uma nova relação entre os gêneros 

 

Com a inserção cada vez mais acentuada das mulheres cabo-

verdianas na esfera pública, houve mudanças em toda a sociedade que 

refletiram diretamente nas relações entre os gêneros. Como vimos, a atuação 

do Estado tem sido importantíssima na busca da emancipação da mulher cabo-
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verdiana, através de ações concretas como leis e campanhas, como a que 

realizou em julho de 2004, que tratava da conscientização das mulheres acerca 

de quais são os seus direitos, elucidando ainda sobre as formas de violência 

doméstica e sobre os meios que lhes são colocados à disposição em tais 

circunstâncias.  

Além do Estado, de grupos como a Rede Laço Branco de Cabo Verde 

e das diversas associações de mulheres, a sociedade como um todo tem 

demandado uma nova interação entre gêneros, na qual as mulheres tenham os 

mesmos direitos e oportunidades, considerando-se a diferença entre masculino 

e feminino. 

Tem ocorrido, em Cabo Verde, uma conscientização coletiva que 

aprofunda as discussões sobre a questão da violência, da inserção das 

mulheres e seus direitos e estende-se a todos os níveis da sociedade, seja 

econômico, acadêmico, político etc.: 

Para uma participação igualitária da mulher, em todos os setores da 

sociedade, é fundamental erradicar a violência da nossa cultura, e é 

importante ter-se consciência que aspectos culturais do 

comportamento não são imutáveis.  

Para se propor mudanças é necessário fazer-se o levantamento e a 

análise dos comportamentos diários que marcam negativamente as 

relações entre os dois sexos
54

.  

 

Como a literatura é uma forma de expressão dos anseios sociais, não 

poderia deixar de acolher o tema das relações entre gêneros, em um país onde 

tanto se tem refletido e realizado sobre o tema. Acreditamos que aconteça em 

Cabo Verde uma mobilização de todas as artes na discussão e denúncia de 

práticas sociais, para que se proponham mudanças.  

Vivemos em uma nova fase histórica para igualdade entre gêneros. A 

literatura se torna um espaço fértil de discussão e buscaremos, com nossa 

pesquisa, destacar autores que trabalham, cada um ao seu modo, essas novas 

relações possíveis entre homens e mulheres, envolvendo masculinidades e 

feminilidades. 
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Acreditamos que essa discussão, importante e necessária, não se 

restrinja apenas a Cabo Verde, apesar de o país proporcionar condições para 

que seja potencializada, face à aceleração de sua passagem de nação 

subdesenvolvida para nação de desenvolvimento médio – e em grande parte 

devido à promoção feminina apoiada pela sociedade como um todo. A iniciativa 

do Instituto Nacional de Estatística, por exemplo, em apresentar um relatório 

anual sobre as relações entre gêneros em Cabo Verde é um indicador da 

importância da questão para este jovem país de pouco mais de três décadas.  

Mas sem dúvida a discussão poderá se estender a toda a literatura ocidental, 

pois concordamos com a hipótese de Anatol Rosenfeld (1973, p. 75):  

A hipótese básica em que nos apoiamos é a suposição de que 

em cada fase histórica exista certo Zeitgeist, um espírito 

unificador que se comunica a todas as manifestações de 

culturas em contato, naturalmente com variações nacionais. 

  

Em Cabo Verde, especificamente na literatura, essa discussão não se 

restringe apenas aos autores aqui estudados. Constitui um tema recorrente, 

que representa as vozes de toda sociedade a demandar uma nova relação 

entre gêneros. 
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5. ESTÁTUAS DE SAL 

 

Estátuas de Sal (2003) é um romance escrito pelo cabo-verdiano Evel 

Rocha55. O enredo envolve o cotidiano de uma família da Ilha do Sal, 

relembrado pela memória de um dos filhos, Adalberto Delgado, que retorna à 

sua terra depois de dezoitos anos vivendo fora de Cabo Verde.  

Nossa análise, além de trabalhar alguns temas, deter-se-á mais no 

enfoque de algumas personagens, principalmente no que se referem às 

masculinidades, feminilidades e relações entre gêneros. Além disso, centrar-

se-á apenas nos relatos de Adalberto quando radicado em solo crioulo, por 

acreditarmos ser esta a melhor estratégia que evidencie a representação da 

família cabo-verdiana. Desta forma, os dezoito anos em que viveu na Holanda 

não serão objeto de exame. Outro recorte da análise será a restrição da 

mesma aos membros da família, com apenas uma exceção, Adelina, por 

observarmos nela uma feminilidade que diverge das outras narradas, apesar 

de, ao final, acabar por se render ao padrão patriarcal. 

Assim, iniciemos pela personagem em que os principais 

acontecimentos estão centrados, Adalberto. 

 

 

5.1 Adalberto 

 

Personagem central do romance, suas memórias e experiências 

constituirão o fio de apresentação dos outros membros da família Delgado. 

Entre algumas de suas características marcantes, observa-se o desejo de 

emigrar, como a própria mãe relata: 

 
Até hoje não sei de Adalberto. Ele nunca me desobedeceu, é 
educado, estudioso... mas não sei o que vai naquela cabecinha 
frouxa. Ele nunca diz o que pensa do seu futuro a não ser emigrar, 
emigrar, emigrar (ROCHA, 2003, p. 96). 
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Após conseguir conquistar seu objetivo, Adalberto viverá dezoito anos 

na Holanda, sendo estes muito traumáticos, fazendo com que volte à Ilha do 

Sal em situação pior do que saíra, sem renda e doente: 

Adalberto regressou à sua terra mais pobre do que quando partira. 
Nhô Inácio pagou-lhe todas as despesas de avião e ainda lhe deu 
uma quantia que o poderia ajudar a viver algum tempo e a ter uma 
morte digna (ROCHA, 2003, p. 164). 

 

A narração parece conotar a emigração de forma negativa, já que 

apenas pelo retorno à terra de origem a personagem será capaz de reencontrar 

a saúde e a felicidade, como veremos adiante.  

Entre suas decepções ao voltar, além da precária condição financeira, 

a falta de saúde não permitiria que ele pudesse ter a qualidade de vida do pai: 

Adalberto já não tinha ilusões. Nesses anos de emigração o que mais 
lhe doía era saber que tinha perdido tudo. Acabaram-se os sonhos de 
voltar e pisar o chão de terra empoeirada, percorrer a ilha toda como 
o pai fazia, distribuir brinquedos aos meninos, beber com os amigos, 
ser o filho de Ventura que se tornara um mito. A doença agravava-se 
a cada minuto (ROCHA, 2003, p. 9). 

 

Em seu retorno, além do saudosismo da infância, a figura do pai estará 

onipresente em seus pensamentos como representante da masculinidade 

hegemônica, sempre forte e valente, “um mito”, apesar de apresentar alguns 

traços de sensibilidade e quiçá de uma nova masculinidade, como poderemos 

observar. Ventura era visto pelo filho como herói, capaz de vencer qualquer 

obstáculo: 

Adalberto era o mais novo dos filhos. O pai era, para ele, um herói 
que desaparecia por algum tempo, surgindo depois com muitas 
coisas lindas, trazidas da terra longe. [...] 
Na sua mente de criança, Adalberto já sabia que a ilha era rodeada 
de mar com grandes peixes, com vagas de medo mas o pai, o herói 
dos seus sonhos, era capaz de vencer as ondas em fúria (ROCHA, 
2003, p. 8-9). 

 

Com base no mito do herói, Adalberto constrói seu modelo de 

masculinidade, à imagem do progenitor. Não conseguindo atingir, porém, a 

plenitude da dimensão mítica, Adalberto acaba por evidenciar inseguranças 

quanto à sua masculinidade, precisando sempre prová-la para si mesmo, ou 

necessitando imitar o pai. 
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Nas memórias de infância, recorda sua posição de caçula:  

Adalberto passou quatro dias vasculhando o passado naquela casa 
que parecia um pardieiro habitada por insectos e carunchos, 
cheirando a mofo. Perdeu a noção do tempo. Da família só restava 
ele e provavelmente Claudina, que emigrou para América. Tivera uma 
infância muito feliz. Por ser o mais novo, os irmãos gostavam de 
carregá-lo aos ombros como troféu nas lides e brincadeiras de rua 
(ROCHA, 2003, p. 11). 
 

A família vai sendo aos poucos dizimada (a maior parte dos irmãos já 

havia morrido quando Adalberto viajou, sendo que Gutinha e Claudina haviam 

emigrado). Um telegrama lhe trará também notícias de Gutinha: “[...] deparou 

com um telegrama juntamente com a foto de Gutinha e o seu débil coração 

quase parou quando leu a mensagem da morte do seu irmão” (ROCHA, 2003, 

p. 10). Desta forma, a profecia vinha se cumprindo. Quando criança, Adalberto 

presenciara o encontro entre a mãe e uma cigana que revelou que os membros 

da família morreriam precocemente: “Minha senhora, aqui diz que sua estirpe 

não alcançará os quarenta e cinco anos. A sua sina é dolorosa e escabrosa e 

só dois dos...” (ROCHA, 2003, p. 38). E a mãe saiu sem ouvir o restante.  

Retornado, sozinho na casa que apresenta sinais de deterioração 

“pardieiro habitada por insectos e carunchos, cheirando a mofo”, Adalberto 

passa a relembrar os acontecimentos, começando pela morte do pai, na 

véspera de sua formatura: 

 
Não havia consolo capaz de fazer parar as lágrimas naquela casa. 
Adalberto fechou-se no quarto chorando convulsivamente, tentando 
abafar a dor de criança que perdera o pai na véspera do dia mais 
importante da sua vida (ROCHA, 2003, p. 15). 

 

Toda a família já estava ocupada com os preparativos e aguardava 

somente o retorno do pai, que inclusive traria a roupa que seria usada pelo 

menino, quando é recebida a notícia da morte de Ventura. 

Adalberto foi quem mais sofreu com a morte do pai. Ele ainda vivia 
aquele período da infância em que o pai lhe parecia ser um super-
homem, um mago omnisciente, um pai que espantava os 
fantasmas e os pesadelos da noite, que fazia luzir a luz do sol e 
fazia imitações dos animais (ROCHA, 2003, p. 18, grifos nossos). 

 

Este culto do pai herói ou super-homem, modelo masculino mitificado 

nas lembranças e alimentado pelo mito gerado pela ausência prematura, 
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concorreu para provocar comportamentos de similitude, estimulando em 

Adalberto constante crise com sua masculinidade.  

É muito provável que este padrão elevado e inatingível de 

masculinidade, de que o pai era representante, tenha sido construído 

socialmente por todos os filhos que, não sabendo lidar com o modelo e não 

encontrando saídas para novas masculinidades, demostrariam desequilíbrio 

emocional ao longo de suas vidas. No caso de Adalberto, após a morte do pai, 

até as imagens dos sonhos em estado de vigília evocam a impossibilidade de 

corresponder ao ideal de masculinidade paterna: 

Adalberto passava horas esquecidas dentro do quarto, divagando 
nas ondas da sua imaginação. Certa vez, olhando para o tecto, as 

manchas da humidade pareciam-lhe ondas de um mar encapelado 
que lentamente se baixava até ele. Numa fúria ostensiva conseguiu 
dominar o imenso azul que serenamente lhe banhava o corpo até se 
deixar sumir por entre os golfinhos que voavam em circo à sua volta. 
[...] Desesperado tentou equilibrar-se sobre o animal e, já sem 
forças caiu no abismo do mar profundo. E quanto mais descia, 
mais fundo e escuro parecia o mar. Os gritos dele eram abafados 
pela correnteza que o sufocava. Já sem folgo e com corpo todo 

suado ele acordou cheio de dor, ao cair da cama enrolado na colcha! 
(ROCHA, 2003, p. 23-24, grifos nossos). 
 

De acordo com estudos de Humberto Naguera (1969), os sonhos 

diurnos ou devaneios, na teoria freudiana da interpretação de sonhos (1900-

1901), correspondem à realização do desejo e, em elevado grau, em 

impressões de experiências infantis. 

Laplanche e Pontalis (1970, p. 634-635) descrevem o sonho diurno ou 

devaneio como um enredo imaginado no estado de vigília. O pai de Adalberto, 

um aventureiro do mar, que já havia viajado muito e enfrentado animais 

marinhos, como veremos adiante, transformar-se-á no mito Ventura, que o filho 

não conseguirá igualar. Quanto às suas relações amorosas, são marcadas por 

dificuldades e crises de autoestima, tanto no convívio com Adelina quanto com 

outras mulheres, na Holanda: 

Adal, um timorato, nunca teve jeito com meninas e sabia que, até 
certo ponto, nunca fora um homem no verdadeiro sentido da palavra 
para ela, nunca soube aproximar-se dela para saciar o fogo que 
lampejava pelos seus poros, nunca fora homem suficiente para 
embarcar nas fantasias da moça e fazê-la sentir mulher, escudava-se 
sempre nas suas angústias existenciais de homem que nasceu para 
fracassar (ROCHA, 2003, p. 126-127). 
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Podemos observar que, pressionado pelo modelo de masculinidade 

hegemônica, Adalberto é invadido pela angústia constante de fracassar, 

acabando por não se realizar como homem e como ser humano. Esperando de 

Adelina um comportamento compatível com o modelo patriarcal de honra e 

virgindade antes do casamento e acreditando, inclusive, em uma punição 

divina em caso de desobediência, Adal não era capaz de “saciar seu fogo”:  

Adalberto, a princípio pensava que era o beijo de Adelina que tinha 
provocado a chuva e como nas outras vezes nada acontecera, 
achara que era apenas um aviso de que não podiam fazer nada mais 
do que beijar (ROCHA, 2003, p. 104). 
 

Considerando que chover, sobretudo numa ilha tão seca quanto a do 

Sal, não é comum em Cabo Verde, podendo ser até mesmo raro em certos 

períodos. Por este motivo, Adalberto interpreta o fenômeno natural como um 

aviso divino, um sinal de que ele e a moça não deveriam ter um contato físico 

mais íntimo. Mas Adelina pretendia exercitar sua sexualidade, como veremos 

adiante, e não sentia a contrapartida de Adalberto que, apesar de sua atitude 

contida, era apaixonado pela moça. 

Uma peripécia, contudo, movimentará o enredo no que toca a esse 

relacionamento: 

[...] Adalberto andava de asas caídas pela Adelina que declarava a 
todos que ele era o único homem da sua vida. Os dois estavam 
dançando uma morna bem aconchegados quando Roberto apareceu 
tresandando a álcool, atirando-se violentamente contra Adalberto e 
num desaforo desmedido, chamou a Adelina de puta e rasgou o 
vestido dela exigindo que ela lhe devolvesse o soutien que lhe tinha 
comprado. Adalberto tentou reagir mas Chico não deixou (ROCHA, 
2003, p. 47). 

 

Apesar de ser notório o interesse de Adelina por Adalberto, expresso 

na sintonia do casal ao dançar uma morna, ritmo dolente propício, na cultura 

cabo-verdiana, ao contato entre os corpos e ao namoro, a aparição de Roberto 

e suas insinuações começam a abalar qualquer segurança de Adal quanto ao 

comportamento da moça.  

Em nome da honra, outro conceito patriarcal da esfera da 

masculinidade hegemônica, deveria romper com Adelina. Lembremos que a 

honra masculina está relacionada às mulheres de convívio, mãe, irmã, esposa 
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(namorada), filha. Para ser um homem honrado, é necessário ter uma mulher 

honrada, fiel, ou filhas honradas, virgens: 

Adalberto pensava seriamente em romper com o namoro, 
principalmente depois de saber que no liceu os colegas comentavam 
que Adelina andava se beijando com Roberto, porém o que sentia por 
ela era tão forte que acabava por desculpá-la e relembrava as 
palavras de Zenaida que dizia que o destino deles “estava escrito nas 
estrelas e não havia forma de o mudar” (ROCHA, 2003, p. 107). 
 

Considerando a semelhança inicial dos nomes, inclusive (Adalberto, 

Adelina e o significado dos mesmos, nobreza56), que reforça as palavras de 

Zenaida, observamos, porém, que Adalberto acredita não estar sendo capaz de 

satisfazer completamente Adelina, além de sentir ciúmes de Roberto. Toma 

então uma decisão: “Adalberto estava apostado em mostrar à Adelina que era 

um homem macho” (ROCHA, 2003, p. 121). Ou seja, ele sente a necessidade 

de afirmar sua masculinidade diante da namorada, embora tenha consciência 

de que o modelo de masculinidade herdado do pai não poderá ser atingido. 

Desta forma, Adalberto vive em constante crise e insegurança com relação à 

sua masculinidade. 

As suspeitas de traição de Adelina com Roberto acabam por se 

confirmar, levando Adalberto a romper em definitivo com a moça. 

Adelina viu-o, empurrou Roberto confrangida e arrependida, correu 
para Adalberto tentando desculpar-se pela atitude irreflectida mas ele, 
num violento empurrão, fê-la cair entre algumas folhas de palmeira e, 
frustrado, continuou o seu caminho em direcção a casa. O filho de 
nha Bia de loja sentia-se traído mais uma vez por aquela que tanto 
amava. “Nunca mais quero ver a cara dessa traidora nojenta”, 
pensava, enquanto subia pela estrada sesga e avermelhada, em 
gestos alucinados, lamentando a má sorte que o perseguia por onde 
passava (ROCHA, 2003, p. 123). 
 

Sua atitude, violenta inclusive, é a que se podia esperar, dentro do 

enquadramento ao modelo hegemônico, finalizando com a desqualificação 

diante da sociedade: “Adalberto limpou o suor que lhe caía na testa, chamou 

Zenaida, _ quero que saibas que tudo o que havia entre eu e esta pistoleira 

acabou!” (ROCHA, 2003, p. 126).  

                                                             
56

 Dois nomes de origem teutônica, que significam nobreza. Adalberto precisa do estímulo dos pais para 

alcançar o sucesso, segundo o site Significado e origem dos nomes, 

http://www.portalbrasil.net/nomes/a.htm, acesso em janeiro de 2012.  
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Adalberto irá, mais adiante, reconciliar-se com Adelina depois de seu 

regresso, após ela ter sido “castigada” pela vida e ter se arrependido, podendo 

recuperar a sua “honra”, segundo os padrões exigidos pelo rapaz. Mais adiante 

desenvolvermos melhor esta ideia quando tratarmos especificamente da 

personagem Adelina. 

Outra relação que evidenciará como Adalberto vivia de acordo com o 

modelo patriarcal hegemônico de masculino é a mantida com o irmão Gutinha: 

Adalberto encontrou-o nu à frente do espelho apenas com soutien e 
uma cueca de Zenaida, cheirando a perfume de mulher. Num impulso 
desmedido, Adalberto deu um bofetão ao irmão mais velho que, sem 
poder de reação, agachou-se ao pé da cómoda do quarto gemendo a 
sua dor como uma mulher rejeitada pelo marido. Isso irritou mais o 
Adalberto que se lhe lançou ao pescoço como um gato selvagem 
para o sufocar, mas Claudina entrou de rompante e segurou as mãos 
dele, fechando a porta atrás de si (ROCHA, 2003, p. 40). 

 

Essa reação de violência homofóbica de Adalberto diante da 

descoberta da orientação sexual do irmão é típica do modelo patriarcal, que 

rejeita tudo o que se aproxima do feminino (BADINTER, 1993, p. 99, entre 

outros). Apesar de Adalberto também não conseguir se enquadrar no modelo 

de masculinidade hegemônica, ele se utiliza do preconceito, da violência e da 

imagem paterna (que também o oprime) para oprimir, por transferência, o 

irmão: 

Adalberto não podia entender o comportamento do irmão sendo filho 
de quem era <<Talvez seja apenas uma fase>> pensava, <<mas, e 
se for exatamente isto? Um filho de Ventura... não dá nem para 
pensar>>.  (ROCHA, 2003, p. 40) 

 

Fica evidente, ao relacionar a homossexualidade do irmão com a figura 

do pai, símbolo da masculinidade hegemônica, que todo o preconceito é fruto 

de uma construção social que, nesse caso, rejeita tudo o que se relaciona ao 

feminino, tendo como modelo o padrão patriarcal.  

A esperança de que a homossexualidade de Gutinha seja uma “fase” 

da vida e de que uma conversa com o irmão esclareça a situação (encarando-a 

como “problema”), funciona também como uma busca de Adalberto para 

reafirmação de sua própria masculinidade como (semelhante à) hegemônica: 
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- Mano, já é hora de termos uma conversa muito séria. Há dias vi-te 
naquele estado diante do espelho exibindo o corpo como uma mulher 
de vida e acabei por te bater sem querer. 
Hoje, alguns colegas da escola fizeram alguns comentários em 
desabono da tua masculinidade e isso envergonhou-me muito. Agora 
encontro-te com esta roupa e, a julgar pelo teu procedimento e o 
susto que apanhaste ao ver-me, devias estar a vir de algum lugar. - 
Adalberto tentou pôr o irmão à vontade. – Seja qual for o problema, 
quero que sejas tu a contar-me. Salvador e Marcelo não ligam muito 
a essas coisas mas eu faço questão que te abras comigo (ROCHA, 
2003, p. 46-47). 
 

A vergonha perante outros homens (os colegas) é um dos móveis da 

conversa de esclarecimento com Gutinha, cuja conduta lhe parecia 

“desabonadora”. Observamos que os irmãos Salvador e Marcelo, em momento 

algum, opinam sobre a orientação de Gutinha (não por acaso apelidado no 

diminutivo, linguagem carinhosa do âmbito do discurso feminino). 

O que Adalberto, o irmão caçula, quer extrair do mano mais velho é um 

arrependimento, de acordo com seus preconceitos, e, no entanto, o que 

consegue é uma confissão: 

Fez-se silêncio por alguns segundos até que Gutinha respirou fundo e 
contou-lhe tudo. Gutinha estava convencido de que o que se passava 
estava fora do seu controle. Adalberto, no dizer dele, tinha toda a 
razão para se envergonhar e se for necessário repreendê-lo mas 
nada disso o faria mudar. Passaram um par de horas conversando e 
finalmente Adalberto acabou por aceitar as explicações do irmão que 
fez promessa de que enquanto estivesse naquela casa não faria nada 
que pudesse envergonhar a família (ROCHA, 2003, p. 47). 
 

Adiante desenvolveremos algumas questões relativas à personagem 

Gutinha, mas, em relação a Adalberto, concluímos que não houve, por parte 

deste, uma real compreensão da orientação sexual do irmão, e sim uma 

estratégia de opressão para obter a promessa de que Gutinha não desonraria a 

família, representada pelo espaço da “casa”. O conceito de honra, ladeado por 

seu oposto, a vergonha, comparece novamente no âmbito psicológico-moral da 

personagem Adalberto, que acaba por recusar qualquer perspectiva de 

aceitação e, “farto do comportamento do irmão, resolve contar tudo à mãe. Na 

noite de carnaval, as coisas pioraram para Gutinha” (ROCHA, 2003, p. 76). 

Após o desenrolar desses acontecimentos, Gutinha, como forma de 

punição, é enviado para Portugal pela mãe, que, apesar de ser mulher, 

corrobora as sanções patriarcais, para não envergonhar a família.  
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Mas com o passar do tempo e a circulação global de informações, 

Adalberto vai saber notícias de Gutinha: 

Um exemplar da revista chegou às mãos de Adalberto que, 
assombrado, reconheceu logo a cara aparentemente feliz do irmão 
[...] Por mais que tentasse esconder a notícia, haveria sempre alguém 
predisposto a cantar aos ouvidos de Nha Bia da Loja que dentro da 
sua respeitável família, havia um espécime que não era nem 
homem nem mulher (ROCHA, 2003, p. 92, grifos nossos). 

 

O advérbio “aparentemente” demonstra o preconceito de Adalberto, 

que considera ser impossível um homem alcançar a felicidade fora do modelo 

de masculinidade hegemônica. Porém, a maior preocupação do filho caçula é 

esconder a notícia da mãe. 

Adalberto tinha ido aos correios e entregaram-lhe uma carta de 
Gutinha endereçada a Claudina. Com receio que a carta chegasse às 
mãos da mãe, resolveu abri-la para ler e encontrou uma foto de 
Gutinha, igual à da revista, beijando o alemão. “Esse diabo está 
decidido em matar mamã!”, gritou Adalberto que começou a quebrar 
tudo o que lhe aparecia à frente, dando socos na parede. Ao ouvir o 
barulho no quarto de Adalberto, nha Bia foi ver o que estava 
acontecendo e, ao ler a carta teve uma crise.  (ROCHA, 2003, p. 95) 

 

Novamente Adalberto tem uma reação violenta, assim como a mãe tem 

uma “crise”, comportamentos correspondentes ao preconceito homofóbico 

disseminado pela adoção de um modelo de masculinidade hegemônica. 

Apesar da emigração e da vivência na Holanda, país que, há longo 

tempo, trata das questões da sexualidade com bastante abertura, Adalberto, 

mesmo tendo notícia da morte de Gutinha, não se mostra arrependido pela 

forma como o tratou em vida.  

Como podemos concluir pelo exposto, Adalberto não tem consciência 

clara de uma nova masculinidade, buscando moldar-se a um padrão de 

masculinidade hegemônica, apesar de perceber que não se enquadra no 

modelo exigido. É preconceituoso com relação a tudo que se aproxime da 

subjetividade feminina, como a homossexualidade do irmão e o comportamento 

de Adelina. O romance, porém, apresenta o casamento de Adal e Adelina 

como desfecho, solução que nos parece bastante simplificada típica dos finais 

românticos, e mais adiante, depois de analisar a situação social e a construção 

literária da personagem Adelina, procuraremos voltar ao tópico.  
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5.2 Ventura 

 

Ventura representa na obra a masculinidade hegemônica. Não por 

atitudes como opressão à esposa e filhos, já que é caracterizado como um 

homem muito bom. Mas por ser encarado como um super-homem, influente, 

com poder, bem-sucedido e, como a própria narração relata, um mito, 

conforme já esclarecemos anteriormente: “Ventura que se tornara um mito” 

(ROCHA, 2003, p. 9). Segundo Burke (2000, p. 141-142): 

[...] mitos eram - sobretudo, se não exclusivamente - histórias com 
funções sociais. Um mito [...] é uma história sobre o passado que, em 
suas palavras, faz as vezes de um “alvará” para o presente. Ou seja, 
a história fictícia desempenha a função de justificar alguma instituição 
no presente e, desse modo, manter sua existência. 

 

O papel de Ventura, na narrativa, vem justificar o modelo de 

masculinidade hegemônica nas sociedades patriarcais, servindo como exemplo 

para todos, principalmente para os filhos que, como Adalberto, irão até o fim da 

vida buscar este padrão de masculino. 

Claro que, após a sua morte, suas virtudes serão amplificadas e 

qualquer falha esquecida, sobretudo nas lembranças de Adalberto. Burke 

(2000, p. 143) argumenta, sobre o processo de mitificação, que os arquétipos 

são explicados como: 

[...] produtos imutáveis do inconsciente coletivo. E mais provável que 
um historiador os considere produtos da cultura, que vão mudando 
lentamente no longo prazo. [...] Há ocasiões em que podemos 
observar como funciona o processo de “mitificação” em uma série de 
relatos do passado que cada vez mais se aproximam de um 
arquétipo.  

 

Ou seja, Ventura se torna um mito, um produto do consciente coletivo e 

da cultura, como modelo de masculino reconhecido e imitado: “[...] um 

emigrante bem-sucedido a quem chamavam de Ventura, pelas histórias que se 

contavam dele nos caminhos marítimos da Europa. Quando o pai regressava à 

terra, trazia sempre novidades” (ROCHA, 2003, p. 7).  

O próprio apelido dado à personagem remete aos seus feitos, de 

aventureiro ou venturoso, demonstrando o quanto era admirado por todos. 

Além disso, era capaz de enfrentar os desafios do mar e ousar no curso da 
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vida, lembrando outro mito, o de Odisseus ou Ulisses, retratado na Odisseia 

de Homero: 

Ventura procurava sempre algum motivo para dar largas ao seu 
espírito jovial e festivo. Dois anos antes, na véspera do aniversário de 
Adal, os americanos tinham pisado a lua pela primeira vez, Ventura 
teve a ideia de comprar um rádio que se tornara a recreação das 
pessoas da Ribeira Funda. Havia comida e bebida à vontade. 
Grandes e pequenos vinham de todos os lados porque sabiam que 
Ventura era um homem de mãos largas (ROCHA, 2003, p. 8). 
 

Ventura detém várias características da masculinidade hegemônica: 

ousado, jovial, festivo (social), generoso (provedor), com recursos financeiros 

(o único a ter um rádio, a dar de comer e beber a todos que o visitavam), 

poderoso: “Se havia emigrantes na ilha era graças à sua generosidade. 

Emprestava dinheiro a todos e não lembrava a quem” (ROCHA, 2003, p. 16). 

Também era generoso para com os filhos, dando-lhes presentes e 

atenção, como veremos adiante. Talvez por isso o trauma da morte do pai 

tenha sido tão grande para Adalberto, pela figura pública que o pai significava: 

O pai chegaria na véspera e trazia-lhe o fato para a festa de finalista. 
[...] Dias antes, em toda a Ribeira só se falava nos exames e na vinda 
de Ventura. Quando Zenaida terminou o segundo ano, o pai 
oferecera camisolas a todos os alunos do Externato. O regresso de 
Ventura era sempre aguardado com muita ansiedade (ROCHA, 2003, 
p. 13). 
 

Além de figura muito popular, todos aguardavam o regresso de Ventura 

pelo fato de costumar presentear, além dos filhos, amigos e vizinhos. Com a 

sua morte, o luto não foi apenas de sua família, mas de todos na Ribeira 

Funda, e “Ribeira Funda vestiu-se de luto e, por mais de quinze dias, as 

pessoas falaram baixo em atitude de respeito pelo Ventura. Não havia consolo 

capaz de fazer parar as lágrimas naquela casa” (ROCHA, 2003, p. 15). 

Há uma construção hiperbólica da personagem Ventura como homem 

que atingiu quase que completamente o modelo de masculinidade hegemônica, 

pois apenas em duas passagens o leitor percebe indícios de alguma fraqueza 

ou desvio moral.  

A primeira, ao voar pela primeira vez de avião, embora se tenha saído 

melhor que o filho Alfredo: 

À hora do embarque, um grupo de rapazes galhofeiros foi buscá-lo 
numa padiola para levá-lo ao Aeroporto, mas ele estava num estado 
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patético, pior que o pai na sua primeira viagem, com ranhos por todo 
lado (ROCHA, 2003, p. 27). 
 

Além disso, Ventura acostuma-se a viajar e o medo ocorre apenas em 

sua primeira viagem, tornando-se um aventureiro depois disso. 

A segunda passagem, em que se poderia evidenciar um desvio moral 

por parte de Ventura, apresenta-lhe um filho fora do casamento: 

Em plena madrugada, dois dias depois de Ventura ter chegado da 
sua primeira viagem, como emigrante em Holanda, foram acordados 
pelo choro de uma criança. Ventura saiu para ver o que era, 
encontrou o menino envolto numa pequena manta com um bilhetinho. 
Ventura levou a criança para dentro, leu o bilhete a nha Bia: “Bia, por 
favor, cuide do meu filho. Quando estiveres a ler este bilhete, estarei 
tomando barco para Senegal. Desculpa-me, sou Beatriz”. Com 
relutância, Ventura acabou por adoptar Salvador como filho e, mais 
tarde, recebeu uma carta de Beatriz confirmando-lhe que era ele o pai 
da criança (ROCHA, 2003, p. 127-128). 

 

Contudo, em Cabo Verde, a situação é comum, já que o sistema 

patriarcal vigente não atribui aos homens a mesma exigência que propõe a 

fidelidade e honra femininas. Lembremos da dupla moral masculina já citada, 

segundo a qual a honra de um homem está atrelada à das mulheres de seu 

convívio próximo, que precisam manter-se castas. Sob essa perspectiva, 

Ventura apenas exerceu sua virilidade, afirmando ainda mais sua 

masculinidade hegemônica. Além disso, apesar da “relutância”, ele assume o 

filho e seu papel de provedor. 

O texto deixa em aberto se a carta foi recebida apenas por Ventura e 

se ele confessou à esposa que Salvador era seu filho e não simplesmente um 

menino deixado à porta. De qualquer forma, Ventura é encarado pela esposa 

como exemplo de pai, e pode ter sido perdoado pelo ocorrido. 

Sendo assim, praticamente não há defeitos descritos para Ventura, 

apenas afirmativas em relação à sua superioridade diante de todos. Além 

disso, são atribuídas a ele características sobrenaturais. 

Ventura tornou-se uma lenda. As pessoas falavam dele como se se 
estivessem referindo a um herói numa ilha onde a população parecia 
abandonada à sua sorte. Traziam à memória acontecimentos 
inacreditáveis: “Ele lutou com um ser estranho que parecia um pato 
gigante que carregava Tói de Mélia no bico no meio da noite; ele 
montou um cachorrona que o perseguia no caminho de Pedra de 
Lume quando guardava as vacas de José Clarinete”. “Certa vez, 
enquanto guardava a horta na Terra Boa, por volta da meia-noite, 
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apareceu um navio enfeitado de luzes a navegar entre as nuvens. 
Ventura despiu as calças, enfunou o rabo e começou a bufar peidos 
como um canhão alienado, fazendo o navio encalhar no Monte 
Grande, desaparecendo como fumaça” (ROCHA, 2003, p. 16). 
 

Além de constituir “uma lenda” e deter poderes sobrenaturais, ele ainda 

demonstra sensibilidade e indícios positivos de uma nova masculinidade, como 

o cuidado para com os filhos: 

Ventura tinha uma relação de amizade com os filhos, em especial 
com Adalberto, Ensinou-o a assobiar e a usar uma funda. Sem ser 
instruído conhecia a geografia do mundo e contava histórias 
hilariantes, um hedonista que sonhava com um mundo melhor e o 
ensinara a respeitar a bandeira e as mulheres. Jurou a si próprio que 
havia de seguir as peugadas do pai, mas faltava-lhe a desenvoltura e 
o repentismo do seu progenitor nas palavras e nos gestos (ROCHA, 
2003, p. 18). 
Ventura, apesar de ter sido um homem de poucas letras, gostava de 
citar versos depois de tomar um trago de bom grogue (ROCHA, 2003, 
p. 24). 
 

Além deste contato com os filhos, apesar de pouco estudo, 

demonstrava conhecimentos adquiridos pela vivência como geografia, filosofia, 

literatura, além do patriotismo, respeitando a bandeira e tomando um grogue ao 

invés de uísque; além disso, infundia respeito pelas mulheres, sinalizando que 

conhecia os direitos femininos e possivelmente poderia manter uma relação 

entre gêneros baseada na igualdade, embora se mostrar sensível possa 

também constituir uma estratégia para permanecer no poder. 

 

 

5.3 Alfredo 

 

De todos os filhos Alfredo é o que mais se aproxima do modelo de 

masculinidade hegemônica, tanto que é comparado a Ventura: “Alfredo, 

agachado junto a uma roseira, era o que mais parecia com o pai” (ROCHA, 

2003, p. 10). Era competitivo, valente e tinha os mesmos gostos de seu 

progenitor, “herdou a febre do pai, mas como não conhecia muitos versos, 

inventava-os num português avinagrado” (ROCHA, 2003, p. 24). Ou seja, 

demonstrava também uma sensibilidade para as artes e para literatura. Embora 

poucas características desta personagem sejam evidenciadas, não há indícios 
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de uma crise em sua masculinidade ou desvio do modelo hegemônico, como 

acontece com os outros irmãos. 

Podemos afirmar que até mesmo o gosto pela aventura Alfredo herdou 

do pai, pois gostava de corridas de barris e, além disso, eram-lhe atribuídas 

características extra-humanas, como “asas nos pés”, processo semelhante ao 

da mitificação do pai, porém em uma escala menor: “- O barril de Alfredo corre 

que nem foguetão! Parece que ele tem asas nos pés! - Diziam os rapazes da 

Ribeira Funda, enquanto desaparecia numa coluna de poeira” (ROCHA, 2003, 

p. 19). 

A personagem resolve emigrar para Angola, para trabalhar com um tio. 

Mas antes, por ter um espírito alegre, semelhante ao do pai, resolve dar uma 

festa de despedida, levando-nos a deduzir que era também uma pessoa 

popular e querida por todos: 

No mês seguinte, Alfredo estava pronto para tomar o avião fazendo 
escala em Lisboa e depois seguir rumo ao el dorado negro angolano, 
mas não sem antes dar uma extravagante festa que ele mesmo 
chamou de “Festa dos Angolares” [...] (ROCHA, 2003, p. 25). 
 

Da mesma forma que é descrita como de uma enorme tristeza a morte 

do pai, assim também o será a ausência de Alfredo. Toda a família sentirá a 

sua falta e passará a relembrar seus grandes feitos, tornando-o também uma 

espécie de mito, como ocorrera com Ventura. 

Quando Alfredo viajou, levou todo o entusiasmo e a alegria daquela 
casa com ele. Onde ele estava, havia enfim animação e apodos, 
porque tinha sempre algo de engraçado para contar. O trabalho 
pesado de carregar um barril cheio de água, pelas serpenteantes 
estradas do Poço Verde ou de Terra Boa, transformava-se num 
fascinante reboliço e diversão. Ele corria dezenas de metros sobre 
um barril, fazia pino e acrobacias em alta velocidade, e tinha o dote 
de ser o primeiro em tudo o que entrava (ROCHA, 2003, p. 27, 
grifos nossos). 
 

O fato de ser sempre um vencedor também o aproxima da 

masculinidade hegemônica exercida pelo pai e sua morte prematura concorre 

para que também paire como arquétipo.  

Além disso, mesmo emigrado, com a morte do pai Alfredo se mostra 

preocupado com o sustento da família (papel de provedor) e manda, 

juntamente com notícias, um saco de farinhas com um diamante dentro: 
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Já desciam o alcatroado de Lomba Branca em direcção à localidade 
de Boa Vista quando nha Candinha chamou por ele e lhe entregou 
uma carta de Alfredo e um saquinho de farinha de mandioca que ele 
tinha mandado para a mãe. Nha Candinha viera juntamente com os 
refugiados cabo-verdianos que viviam em Angola (ROCHA, 2003, p. 
27).  
 

Além de tentar assumir o papel de provedor, Alfredo também relata na 

carta como conseguiu se adaptar muito bem ao país, que é descrito como um 

local muito difícil de viver devido à guerra. Ou seja, ele prova sua 

masculinidade diante da adversidade, não temendo nem mesmo uma guerra. 

Mas acaba por morrer de malária. Assim, da mesma forma que o pai, morre 

ainda jovem: “A imagem de nha Candinha fazia lembrar o anjo da morte. Ela 

disse à nha Bia que tinha recebido um telefonema do marido que a informou 

que Alfredo morreu com um ataque de malária” (ROCHA, 2003, p. 74). 

Alfredo representa a continuidade do modelo de masculinidade 

hegemônica do pai. Ambos passam por um processo parecido de mitificação, 

embora no caso de Ventura haja mais ênfase na caracterização, por ser o 

patriarca da família e origem da linhagem.  

 

 

5.4 Claudina 

 

Das personagens femininas, Claudina é a que mais se aproxima do 

conceito corrente de ser mulher na sociedade androcêntrica, não se 

encaixando nem no polo da beleza e da pureza extremas, como a irmã 

Zenaida, nem no da sexualidade e da paixão, como Adelina. Seu espaço é 

privado, resumido na casa e o estudo, pouco:  

[...] Claudina, desde cedo, revelara-se uma moça introvertida e muito 
dada aos trabalhos de casa. Abandonou a escola precocemente, 
alegando não conseguir concentrar-se nos estudos (ROCHA, 2003, p. 
128).  
Claudina e Salvador completaram a quarta classe e não quiseram 
continuar os estudos (ROCHA, 2003, p. 12). 

 

O acesso à educação formal afigura-se como fundamental para que as 

mulheres conheçam seus diretos e consigam uma autonomia financeira, um 

“teto todo seu”, como propõe Simone de Beauvoir. Dessa forma, além de estar 
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ligada à casa dos pais, ao espaço privado, Claudina não busca conquistar o 

espaço público, restando-lhe como alternativas o casamento e a emigração, 

como depois se confirma: “Da família só restava ele [Adalberto] e 

provavelmente Claudina que emigrou para América” (ROCHA, 2003, p. 11). 

Há em todo enredo apenas duas situações centrais envolvendo 

Claudina, referentes à sua relação com o irmão Gutinha e ao seu casamento 

com Luís Carlos, respectivamente.  

Na primeira, apesar de mostrar uma aparente compreensão quanto à 

homossexualidade do irmão, Claudina o reprime, corroborando os preconceitos 

vigentes no sistema patriarcal, com base na masculinidade hegemônica: 

Ele foi surpreendido por Claudina a escrever uma carta de amor ao 
Roberto. 
- Bi, Gutinha, casta de coisa é essa? Santo Deus! Um homem 
escrevendo carta a outro homem? Se mamã te apanha nesta pouca 
vergonha ela te chicoteia debaixo do chuveiro! Bem que me parecia 
que esta história de estar de avental na cozinha ia acabar mal 
(ROCHA, 2003, p. 22). 
 

Ela não entende como Gutinha, pertencendo ao sexo masculino 

poderia se interessar por um homem e questiona sua masculinidade, atribuindo 

à mãe uma possível punição, deixando clara sua posição ao qualificar a ação 

do irmão como “pouca vergonha”, não restando dúvidas sobre sua posição 

conservadora.  

Além disso, a concepção de divisão do trabalho baseado no gênero, 

proposta por Claudina, é tradicional, pois ela relaciona a homossexualidade do 

irmão com o fato de ele atuar na cozinha, espaço tradicionalmente encarado 

como feminino, simbolizado pelo avental. Como já esclarecemos 

anteriormente, a divisão do trabalho é social e não de orientação sexual.  

Por mais que a personagem feminina atribua a repressão à mãe, já 

vinha observando e reprovando o comportamento do irmão, qualificado como 

“de mulher”: 

Claudina pegou-lhe nas mãos trémulas e disse: 
- Tenho observado o teu comportamento desde que este rapaz 
chegou aqui. Não tens por onde esconder este teu jeito de mulher. 
Desde o dia do aniversário de Adal que te venho seguindo de perto. 
Na morte de papá eu vi como choravas no peito de João Banana e 
como corrias a mão no pescoço dele (ROCHA, 2003, p. 22-23). 
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Sendo a familiar mais próxima de Gutinha, busca dialogar com ele, 

afetivamente:  

 
Claudina fixou os olhos na janela demoradamente e num gesto 
fraternal afagou o cabelo de Gutinha que parecia suplicar a 
compreensão da irmã. Ela prontificou-se a ajudá-lo e a guardar o 
segredo pelo menos até ele se curar daquilo que ela pensava ser 
uma doença estúpida (ROCHA, 2003, p. 23). 
 

Lembremos que Claudina é uma forma diminutiva e carinhosa de 

Cláudia, assim como Gutinha, um apelido diminutivo e afetivo (que, do ponto 

de vista da masculinidade hegemônica, também pode significar “menos 

masculino”, homem no diminutivo), o que pode reafirmar essa proximidade. 

Contudo, a forma que Claudina encontra para ajudar o irmão é “guardar 

segredo” sobre o que julga ser “uma doença estúpida”, passível de “cura”. 

Assim, a homossexualidade de Gutinha, impossível de esconder, 

paradoxalmente não é motivo de segredo, mas de invisibilidade social, 

principalmente por parte do núcleo familiar. Não há respeito à orientação 

sexual de Gutinha, mas formas de esconder e modificar sua maneira de estar: 

“Claudina tentou mostrar ao Gutinha o problema que o seu comportamento 

poderia trazer para a família mas ele se mostrou impassível e determinado a 

assumir a sua condição homossexual” (ROCHA, 2003, p. 41). 

A assunção da homossexualidade por Gutinha trará dissabores à 

família: “Claudina chorava em silêncio, passou a carta para os irmãos que 

tentaram interiorizar aquilo que todos receavam: Gutinha estava noivo. Ia casar 

com um alemão treze anos mais velho que ele” (ROCHA, 2003, p. 87). Não 

será aceita e gerará choro e confirmará os receios de desonra, ao invés de 

aceitação da realização dos desejos do irmão. 

Embora em crise com seus modelos de feminilidade e masculinidade 

(face ao feminino prescrito, representado pela mãe e pela inalcançável e etérea 

irmã Zenaida, ou face ao pai e a Alfredo, arquétipos do macho dominante), 

Claudina e Alberto, cada um a seu modo, reagem negativamente à realização 

plena da sexualidade de Gutinha. 

No que toca a seu relacionamento com Luís Carlos, Claudina não se 

reconhece como mulher e tem receio de desenvolver sua feminilidade e uma 

conjugalidade: 
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Claudina estava noiva de Luís Carlos, neto de José Clarinete cuja 
mãe estava nos Estados Unidos. Havia quase dois anos que se 
apaixonaram mas o namoro nunca passou de simples beijos de boa 
noite que Luís Carlos lhe dava no rosto porque Claudina achava que 
era pecado beijar na boca antes de se casar, e que até podia 
engravidar (ROCHA, 2003, p. 64). 
 

Por ser conservadora e querer seguir o modelo de feminilidade 

patriarcal, em que a mulher deve se manter pura, sendo o sexo apenas meio 

de procriação, Claudina sequer beija Luís Carlos na boca antes do casamento. 

Mas com a chegada deste, a sua crise de sua feminilidade se intensifica, face 

ao medo da primeira relação sexual e de uma gravidez: 

Claudina estava feliz mas muito assustada com a ideia de ser mulher, 
de se entregar por inteiro a um homem. Ela tremia só de pensar que 
a lua de mel poderia acabar num suplício e desgraça, podendo até 
morrer de vergonha, estava condenada em carregar uma barriga 
arredondada durante nove meses e como aquilo doía! [...] Durante a 
manhã passou trancada no quarto como uma penitente esmolando a 
misericórdia de Deus para que fosse uma noiva como as outras 
(ROCHA, 2003, p. 84). 
 

Diferentemente da noite de núpcias descrita por Rosalinda, em 

Estórias de dentro de casa (1998), de Germano Almeida, em que o marido, 

para seguir a tradição, tem a obrigação de consumar o ato sexual na primeira 

noite e mostrar publicamente em um pano o sangue da virgindade feminina, 

podendo a noiva ser devolvida aos pais caso não seja constatado que é 

virgem, Claudina, em momento algum, relata sua preocupação com este tipo 

de ritual, mas evidencia sua crise de feminilidade, rogando que seja uma “noiva 

como as outras”. Esse dilema a levará a somatizações (da área do baixo 

corporal, de nítida conotação sexual) que interferirão na cerimônia de 

casamento: 

Ao abrir a porta Claudina correu à casa de banho e fechou a porta por 
dentro. Nha Bia e os filhos forçaram a porta para ver o que se 
passava com ela e encontraram-na naufragada em diarreia com o 
vestido amarelado de caca. Nha Bia mandou suspender a cerimónia 
imediatamente. Na segunda e terceira tentativa, o casamento não se 
realizara pelas mesmas razões [...] (ROCHA, 2003, p. 84-85) 
 

Seu medo de se tornar mulher e/ou mãe é tão grande, que apenas na 

quarta tentativa consegue se casar. Ou seja, seu corpo respondia por causa da 

crise que vivia por precisar assumir sua feminilidade, mesmo que conservadora 

e patriarcal. Após o casamento, viaja em lua de mel para América, onde 



154 

 

morava a sogra, retornando logo a Cabo Verde. Porém, apenas por pouco 

tempo, pois acabou por ir morar em definitivo com a mãe do marido, 

enquadrando-se por fim à estrutura da família nuclear patriarcal e funcionando 

como sua mantenedora: 

Para completar a alegria de Adalberto, foi-lhe entregue uma carta de 
Claudina, naquele mesmo instante, com fotografias dela, do marido e 
dos quatro filhos, leu-a várias vezes e, numa fusão de choro e risos, 
abraçou Adelina (ROCHA, 2003, p. 193). 
 

Claudina, portanto, representa na obra a conservação do modelo 

feminino preconizado pela masculinidade hegemônica: restrição ao núcleo 

familiar e sexualidade reprimida, que visa à procriação e à transmissão de 

valores androcêntricos para as novas gerações. 

 

 

5.5 Zenaida 

 

Da mesma forma que acreditamos expressar Ventura um mito da 

masculinidade, Zenaida encarna o ideal de feminino patriarcal: perfeita, linda, 

bondosa, caridosa, trabalhadora, assexuada, companheira (e extensão 

mitificada) da mãe. Tão etérea na morte quanto em vida, Zenaida “sobe aos 

céus”, sendo uma das primeiras definições sobre ela no romance muito 

significativa. “Zenaida era o anjo da família” (ROCHA, 2003, p. 11). 

São várias as passagens que indicam as suas qualidades (e somente 

qualidades), sendo algumas características repetidas de forma exagerada, 

como a beleza, a bondade, a caridade e sua relação com o sagrado: 

Nha Bia tinha perdido a frescura dos dias em que passava pela rua e 
os homens se rendiam à sua natural exuberância feminina. Dizia-se 
que ela tinha transferido as suas qualidades de mulher para 
Zenaida, só que Zenaida se preocupava apenas com as crianças 
de rua e com uma pequena imagem de Nossa Senhora (ROCHA, 

2003, p. 92-93, grifos nossos). 

 

Considerada a mulher mais bela da ilha, Zenaida, porém, dedica-se às 

crianças de rua ou à oração, mantendo contatos diretos com o mundo divino. 

Mas essa não é sua única forma de relacionar-se com o sobrenatural, pois ela 

tem a capacidade de prever as mortes dos seus familiares: 
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- Eu estava a pentear-me e de repente o espelho escureceu como 
uma nuvem espessa. No fundo apareceu uma gota de sangue que ia 
aumentando de tamanho rapidamente, transformando-se numa bola 
de fogo que explodiu. O espelho transformou-se em estilhaços, 
deixando sair uma voz agonizada de alguém em apuros, fazendo eco 
em cada pedaço do espelho. 
Viste o sangue no meu rosto e na toalha? Sentiste o cheiro queimado 
no quarto? A voz era a voz do papá. Ele... teve um acidente e morreu! 
- Zenaida chorava desalmadamente – papá morreu, Adal! (ROCHA, 
2003, p. 14). 

 

Da mesma forma que pôde prever a morte do pai, também previu a dos 

irmãos Marcelo, Alfredo, Salvador e, depois de algum tempo, podia prever o 

futuro e saber de tudo o que aconteceria da vida da mãe e dos irmãos: 

Zenaida sabia tudo. Cada dia ela sabia mais, antevia a morte dos 
irmãos no espelho, o mistério das coisas futuras eram desvendadas 
pelo seu espírito de sabedoria. Ela passou a ter visões claras do 
futuro, podia ver o que haveria de acontecer com a mãe, o destino de 
Adalberto passava-lhe pela mente como um filme (ROCHA, 2003, p. 
118). 
 

Querida e admirada por todos, assim como o pai, a personagem 

feminina despertava paixões, encanto e paz: 

Zenaida era a mais solicitada. Havia algo de extraordinário nos olhos 
dela que ninguém conseguia explicar. À medida que o tempo 
passava, a beleza de Zenaida revelava-se e rapidamente a alcunha 
de belezura alastrou por toda a ilha. A presença de Zenaida trazia 
paz, ela irradiava simpatia em cada gesto. As suas palavras eram 
bálsamo para o coração desolado, o seu jeito encantava os que 
olhavam para ela, o seu olhar festivo extasiava os que cruzavam com 
ela. Por vezes, levava à loucura e obsessão os devaneadores 
(ROCHA, 2003, p. 13). 

 

Possivelmente por tentar se espelhar em Zenaida, arquétipo da 

perfeição divina (a santa), Claudina teve dificuldade em afirmar sua 

feminilidade, pois mesmo que se esforçasse muito, jamais conseguira atingir o 

padrão de feminilidade da irmã, assim como, pela sua atitude conservadora, 

também não conseguia assumir o polo oposto, da pecadora, habitado por 

Adelaide57: 

                                                             
57

 Sobre a díade santa versus pecadora, Nossa Senhora (Maria) versus Eva, Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994, p. 28-

37) afirma que, com o surgimento da sociedade industrializada moderna, separam-se as funções domésticas e sociais 

e a família nuclear, voltada para si mesma, centrar-se-á agora na mãe, com a consequente sentimentalização do 

espaço privado, o claustro da mulher no lar, a passividade erótica feminina na conjugalidade, a pureza esperada das 

mulheres. Eva é substituída por Maria, a mãe sem pecado. Prazer e família (maternidade) passam a constituir esferas 

diversas, já que a mulher mãe não pode ser conspurcada com as tentações do mundo exterior ao espaço privado da 

família, o mundo do trabalho, espaço do homem (Ibidem, p. 29). 
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Zenaida já tinha todos os traços de mulher apesar da tenra idade. A 
adolescência passou por ela veloz. As linhas do seu corpo 
ensombravam os homens e os rapazes. Dificilmente se encontrava 
um homem que nunca tivesse sonhado com o lindo rosto de anjo de 
Zenaida ou que não tivesse momentos de delírio ao pensar nos lábios 
rosados da criatura que parecia ser esculpida por um artista 
renascentista (ROCHA, 2003, p. 22). 

 

A distância entre Zenaida e o mundo real é tão significativa, que ela é 

descrita como um anjo ou uma Vênus renascentista, esculpida para ser 

admirada e não para viver experiências cotidianas. Dessa forma, inalcançável 

para qualquer homem, nunca poderia ser esposa, posição que a irmã Claudina 

exercerá, como observamos anteriormente: 

Não nasci para ser esposa porque o meu destino está escrito entre as 
estrelas”, enquanto a bela Zenaida pronunciava essas palavras, o 
delegado de Governo apertava o peito com as mãos acerosas 
tentando acalmar o coração que se agitava selvaticamente, “hoje o 
senhor pode não entender as minhas palavras mas um dia há de 
relembrá-las e compreender-me-á melhor (ROCHA, 2003, p. 100). 

 

Zenaida chega a ultrapassar o princípio da honra feminina, uma das 

questões cruciais de manutenção patriarcal, que, para a maioria das mulheres, 

resume-se na virgindade antes do casamento e fidelidade após, e em vários 

momentos é elevada ao espaço das “estrelas”, onde miticamente habitariam 

seres assexuados como anjos e a Virgem Santíssima, como representação do 

máximo de pureza que se pode esperar de uma mulher: “Pasmados, alguns 

diziam que era o Anjo do Senhor que apareceu, outros diziam que era a virgem 

santíssima, que Zenaida era a virgem incarnada revisitando a terra!” (ROCHA, 

2003, p. 114). 

Não podemos esquecer que, quanto ao significado, Zenaida é 

descendente de Deus58 ou de Zeus, ou segundo o próprio autor: “Zenaida 

significava Zénite, o ponto mais elevado a que um ser humano podia chegar. 

Não que tivesse feito algo para atingir o zénite, mas porque Deus a escolhera 

para aquele fim” (ROCHA, 2003 p. 118). De acordo com o dicionário Houaiss 

(2009), significa “o ponto ou grau mais elevado; apogeu, culminância”, no caso 

dela, da pureza e da perfeição que uma mulher poderia chegar. Um ser 

                                                             
58

 http://www.significado.origem.nom.br/nomes/?q=zenaida.  Acesso em janeiro de 2012. 
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sobrenatural que parte da dimensão terrestre, que sobe aos céus numa estrela, 

com seu vestido azul, que ela mesma havia feito: 

Das janelas das suas casas, ao verem a jovem com as mãos coladas 
ao peito, as mulheres agarraram seus rosários e rezavam, amiúde, 
ave-marias e padre-nossos, ante o brilho celeste do rosto de Zenaida, 
as portas da igreja abriram-se enquanto o sino da torre badalava um 
enfático louvor etéreo, deixando sair o fumo do incenso misturando-
se com a chuva de luzes que corriam para o mar. Uma estrela baixou, 
estendeu a sua cauda como um tapete oriental e Zenaida caminhou 
sobre ela (ROCHA, 2003, p. 137). 
 

O ambiente sobrenatural (“celeste”) ratifica que Zenaida não é como as 

outras mulheres, não habita este mundo, representa um ideal inatingível: a 

mais bela, pura, caridosa, honesta, próspera, obediente, padrão intangível para 

qualquer mulher.  

Dos casos de Ventura e Adalberto tanto quanto no de Zenaida, 

concluímos que as exigências do sistema patriarcal, tanto para homens como 

para mulheres, levam à busca de realizar modelos inalcançáveis. Assim, os 

meios de comunicação veiculam modelos, artistas, celebridades perfeitos em 

aparência, ou muito próximos disso, que as pessoas “comuns” tentam imitar, 

não sem altas doses de frustração e crise, por jamais conseguirem atingir um 

padrão de tal magnitude, como nos esclarece Miguel Vale de Almeida (1996, p. 

3).   

 

5.6 Nha Bia 

 

Nha Bia é a mãe, peça central em todas as famílias modernas e 

também nas patriarcais, como era a estrutura da família Delgado. Apesar de 

durante muito tempo ser ela quem sustentava a casa e os filhos, face à 

emigração do marido (comum na história das famílias de Cabo Verde), não 

poderíamos afirmar que ela assume a função de provedora, estabelecendo 

uma espécie de “matriarcado”. Pois a presença do pai, mesmo que em 

ausência física, idelogicamente é constante em todos os momentos da vida da 

família Delgado. Além do que, com sua morte, aquele deixa, juntamente com 

uma indenização, uma pensão para a esposa, perpetuando assim sua função 

de provedor. Nha Bia, mulher criada em uma estrutura patriarcal, 
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androcêntrica, mesmo com a morte do marido conserva e transmite para os 

filhos os suportes dessa ideologia. 

Da mesma forma que Alfredo segue o modelo do pai, mas em menores 

proporções, Nha Bia é a personagem que mais se aproxima de algumas das 

características da filha Zenaida: 

Todos reconheciam que nha Bia montou a loja não para obter lucro 
mas para ajudar os mais pobres e fechá-la seria como tirar o pão da 
boca dos necessitados. Era rara a família que não tivesse uma conta 
por pagar naquela loja (ROCHA, 2003, p. 36). 
 

São várias também as passagens em que constatamos o quanto Nha 

Bia era caridosa, assim como a filha Zenaida e também o marido Ventura, 

todos representantes simbólicos do núcleo hegemônico da sociedade 

patriarcal. Sua loja existia para ajudar as pessoas, e não para ter lucro, função 

dos comércios. 

Além da generosidade, a questão da honra patriarcal é mantida por 

Nha Bia, fiel ao marido mesmo após a morte deste: 

Nha Bia nunca mais havia de tirar o luto do marido. A companhia 
aérea fez tudo para recuperar os corpos que desapareceram no 
oceano mas foi impossível (ROCHA, 2003, p. 16). 
[...] A vizinhança comentava à boca pequena a forma como o italiano 
se abeirava de nha Bia, mas nunca pondo em causa a integridade 
dela (ROCHA, 2003, p. 83). 
 

Vemos que a estrutura da família era extremamente conservadora e 

patriarcal, embora não houvesse por parte de Ventura nenhum tipo de 

opressão, até mesmo por ele representar um modelo “evoluído” do homem 

duro, embora ainda um representante do patriarcado, pois diferente do modelo 

referido, o pai dos Delgado demonstrava cuidado e atenção para com os filhos. 

Mas todo o contexto, inclusive a narração, dá-nos a entender que, se 

Nha Bia aceitasse ou buscasse um novo marido, o fato configuraria uma 

traição para com Ventura, que morre cedo, aos quarenta e um anos. Tanto que 

ninguém coloca “em causa sua integridade”. Porém ela tinha todo o direito de 

reconstruir sua vida, sendo provavelmente uma mulher ainda nova quando 

enviuvou. Lembremos, contudo, a profecia da cigana. 

  

Na altura, uma cigana, vendedora ambulante, passando por nha Bia, 
olhou-a nos olhos e, como se tivesse visto algo estranho, perguntou-
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lhe se podia ler a palma da mão e ela consentiu. A cigana passou ao 
de leve o dedo indicador sobre a palma da sua mão direita, mirando-a 
pensativamente e disse: 
- Minha senhora, aqui diz que sua estirpe não alcançará os quarenta 
e cinco anos. A sua sina é dolorosa e escabrosa e só dois dos... - nha 
Bia de Loja, num olhar incrédulo e displicente, sem saber o que dizer 
espanou a mão com violência e foi-se embora, arrastando pela mão o 
pequeno Adalberto (ROCHA, 2003, p. 38-39). 

 

Essa profecia a persegue por todo o romance, vindo afinal a se 

confirmar. Embora Nha Bia seja uma mulher caridosa, honrada, fiel, com uma 

filha santificada, nada pôde fazer para impedir que os filhos, com exceção de 

apenas dois, morressem antes dos quarenta e cinco anos.  

Retornando as características que o sistema patriarcal impõe às 

mulheres e que Nha Bia atendia, está o fato de ela ser uma mãe perfeita, 

capaz de atender todas as necessidades dos filhos. Entendamos que o máximo 

do modelo de feminino ideal patriarcal é a mulher bela e virgem, para ser 

admirada. Porém, ao se casar, a mulher deve usar o sexo apenas para 

procriação e, após isso, sua obrigação converte-se em se dedicar 

exclusivamente aos filhos, à casa e ao marido, devendo ser uma excepcional 

mãe. Nha Bia é definida no romance pelo traço da maternidade: 

Nha Bia saltou da loja como uma gata parida, tomando-o pelos 
braços e com a força maternal ela pegou no corpo desfalecido, 
sacudindo-o, enquanto Adalberto lhe lançava água no rosto. [...] O 
instinto maternal lhe indicava que mais uma tragédia havia acontecido 
na família (ROCHA, 2003, p. 28 e 59). 
 

Como discutimos no capítulo teórico, a maternidade é um processo de 

construção social, desta forma as habilidades são desenvolvidas pelas 

mulheres ao longo de sua vida, sendo o aparato biológico responsável apenas 

por gerar e depois amamentar os filhos. Todo o cuidado, instinto e força 

materna são construções do sistema patriarcal para condicionar as mulheres à 

esfera do privado, delegando a elas o cuidado integral dos filhos.  

Ser uma boa mãe, contudo, como representante do sistema patriarcal, 

tinha também por função punir os filhos que não se enquadrassem no modelo 

de masculino hegemônico, o que ocorre com Gutinha. 

[...] dia seguinte, envergonhada pelo escândalo que o filho trouxe à 
família, nha Bia de Loja tratou de toda a documentação para enviá-lo 
a Portugal com a promessa que só voltaria de lá no dia em que 
deixasse da pouca vergonha de ser mulher. - Criei duas filhas: 
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Claudina e Zenaida. Tu és homem e não mulher! - desconsiderava-o, 
nha Bia (ROCHA, 2003, p. 77). 
 [...] Zenaida não gosta de homens e Gutinha... não sei o que esse 
menino tem no miolo! Pensas que estás criando um homem e no fim 
te atira na cara que é um pervertido (ROCHA, 2003, p. 95-96). 
 

Além da atitude de mandá-lo para o exterior como forma de puni-lo e 

manter em segredo a homossexualidade do filho, por mais que todos os 

amigos e vizinhos já conhecessem sua orientação, seu discurso é carregado 

de preconceitos como “pouca vergonha de ser mulher”, “estás criando um 

homem e no fim te atira na cara que é um pervertido”. Ou seja, ela cumpre o 

que se espera de uma mulher criada no e representante do sistema patriarcal, 

pois nem mesmo o amor que afirma possuir pelos filhos pode interferir no 

castigo. 

E ao morrer, o processo de mitificação que aconteceu com Ventura e 

com Alfredo irá se repetir, fazendo da Nha Bia um exemplo de mulher-mãe a 

ser seguido: 

Todos queriam ver pela última vez aquela que foi a mãe dos 
necessitados, a madrinha incansável que nunca negligenciara o 

seu dever cristão de visitar os doentes, de dar uma palavra de ânimo 
àqueles que, por qualquer motivo, tivessem sofrido alguma perda, a 
mãe previdência que sempre franqueara as portas da sua mercearia 
em benefício daqueles que a procuravam, a mãe coragem que 

soube opor-se à vontade daqueles que lhe queriam tomar os seus 
pertences, nos primórdios da independência. No dia seguinte, a ilha 
inteira parou para assistir ao funeral de nha Bia (ROCHA, 2003, p. 
130-131, grifos nossos). 
 

Na trilha das considerações de Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994, p. 

33 a 35), Nha Bia, mulher generosa, fiel, reprodutora, confinada ao mundo 

doméstico, marcado pela sentimentalização e subalterno, honrada, cuidadora 

e, como guardiã dos bens simbólicos da sociedade patriarcal, repressora na 

educação dos filhos, servirá de modelo para as futuras gerações, como um 

pilar da subjetividade feminina que precisa “ser para os outros”, ao invés de 

realizar-se. 
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5.7 Salvador 

 

Salvador é o filho mais velho de Ventura. Fruto de um relacionamento 

fora do casamento, foi abandonado na porta de sua casa: “Ventura acabou por 

adoptar Salvador como filho e, mais tarde, recebeu uma carta de Beatriz 

confirmando-lhe que era ele o pai da criança” (ROCHA, 2003, p. 128). De todos 

os filhos, ele é o que a narração mais evidencia não ter conseguido superar a 

morte do pai:  

Salvador acabou por confessar aos irmãos que se atirou ao poço 
para morrer mesmo. Ele queria chegar em primeiro lugar, queria ter o 
pai de volta e que não era justo o que o destino lhes fizera. Parecia 
ter o demónio no corpo quando sentia as crises de loucura (ROCHA, 
2003, p. 15-16). 

 

Após a morte de Ventura, Salvador passou a ter atitudes suicidas, 

buscando por várias vezes a morte. Por mais que não haja indícios de que ele 

buscava o modelo de masculinidade hegemônica do pai com a mesma 

intensidade que Adalberto, no fundo ele queria ser tão bom quanto, já que 

preferia a morte a não ser o primeiro na corrida de barris. Lembremos que, 

para realizar o modelo de masculinidade patriarcal, o homem precisa sempre 

vencer. Não basta ser bom, tem que ser o melhor. Essa crise em sua 

masculinidade por não ter mais presente o modelo (Ventura), que permanece 

na memória de todos, impacta a saúde mental de Salvador:  

Salvador perturbou-se de tal maneira que passou a ter crises de 
loucura. Levantava-se no meio da noite convencido que era dia, 
despia-se na rua rolando na terra, gritando que a água da piscina 
estava boa, subia na acácia do quintal para apanhar polvos e 
esconder-se do terrível bode Djilipse que, segundo dizia, queria matá-
lo. Passava horas esquecidas com uma cana de pesca em cima do 
terraço e dizia que estava a pescar corvos, gritando palavrões a todos 
os homens que usavam boinas (ROCHA, 2003, p. 15-16). 
  
 

Noutro episódio, Salvador destrói o carro de Ventura, o “sangue 

berona”, que simbolizava uma ligação entre pai e filho, devido ao cuidado que 

Salvador dedicava ao automóvel na ausência do progenitor: 

Salvador despistou-se com o carro e milagrosamente não apanhou 
nem um arranhão. Levaram-no para o hospital e médico disse que ele 
não tem nada. Agora, no estado em que o sangue berona ficou, não 
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terá mais conserto. [...]- Este rapaz ainda me mata antes da minha 
hora chegar. Depois que Ventura morreu parece que Salvador 
engoliu demónio. Que Deus me perdoe! - benzeu-se (ROCHA, 2003, 
p. 49). 
 

Após a batida e a destruição do carro, Salvador confessa ter tido a 

intenção de se matar. Mas fracassa em mais essa tentativa. Suas crises, 

porém, tornam-se cada vez mais comuns: “Salvador parecia um menino 

saudável e muito obediente mas a tragédia bateu à porta da nossa casa com a 

tua morte e o rapaz perdeu juízo até hoje” (ROCHA, 2003, p. 96). 

O narrador recorre também ao discurso científico para afirmar que 

todas as crises e tentativas de suicídio de Salvador tinham sido geradas do 

desastre que ocorreu com Ventura, como uma espécie de trauma. Ou seja, é 

evidente esperar que a morte justifique todos os problemas enfrentados pela 

personagem, mas deve-se considerar a possibilidade de que Salvador vivia 

uma crise em sua masculinidade e a morte de Ventura apenas acentuou essa 

questão: 

O médico guineense aproveitou para lhe falar sobre o estado de 
saúde de Salvador e explicou-lhe que a doença dele não tinha nada a 
ver com espíritos imundos, nem tão pouco com o estado de loucura 
como certas pessoas definiam o seu comportamento, mas era o 
choque que sofrera com a morte do pai, resultando em epilepsia, 
caracterizada por ataques convulsivos que provocavam perturbações 
das sensações de movimentos, ou da consciência em relação à área 
do cérebro afectada (ROCHA, 2003, p. 98). 
 

Uma das tentativas de Salvador para superar a crise em relação à sua 

masculinidade é se relacionar com Maria João, uma prostituta: 

Nessa altura, Salvador andava arrastando as asas por Maria João. 
Ela era uma mulher de vida alegre que vivia numa casa coberta de 
palha que todos chamavam de “forno”. Durante a noite recebia os 
homens e de dia dormia para compensar o sono perdido. Ela tinha 
boa aparência e gabava-se de ser filha de português. Salvador jurou 
a Maria João que se continuasse naquela vida ele se enforcava. Ela 
não vendia o corpo tanto por necessidade mas por vício. A paixão de 
Salvador nasceu exactamente no dia em que passou a noite num 
biscate com ela, gastando uma fortuna, impedindo que outros 
desfrutassem do prazer selvagem e húmido que ela proporcionava 
aos seus visitantes. Maria João não levou a sério as juras de 
Salvador (ROCHA, 2003, p. 28). 
 

Lembremos que o modelo patriarcal de feminino eleito é o que mais se 

aproxima ao da personagem Zenaida, como já vimos. A mulher deve ser pura, 

fiel, bela, honesta, caridosa, boa mãe (ou virgem), não se interessar por sexo, 
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obedecer ao marido, entre outras atribuições. Maria João é o oposto, 

caracterizada pelos vícios (inclusive o da bebida) e pela sordidez, não pela 

necessidade: 

Salvador continuava a morrer de amor por Maria João, mesmo depois 
de saber da situação doentia que ela passava. Ela passou a beber 
em demasia, entrando em desacatos com alguns fregueses que 
abusavam da sua condição de rameira. [...] Maria João sofria de 
gastrite e esgotamento cerebral passando dias em que vomitava 
sangue. O seu aspecto raquítico fez com que os homens deixassem 
de procurá-la. Salvador ainda insistia no amor pela moça que, longe 
dos tempos em que os portugueses faziam da casa dela seu segundo 
quartel e se deliciavam na fogosidade que lhe era característica, 
prometeu cuidar dela e devolver-lhe a dignidade de mulher que ela 
sempre mereceu. Maria João tornou-se amarga e sórdida, chegando 
a ponto de dizer a Salvador: «Com dinheiro na mão serei tua sempre 
que quiseres, mas morar com um doido, prefiro um cão a ter de 
suportar as tuas borracheiras (ROCHA, 2003, p. 54-55). 
 

No entanto, ao mesmo tempo em que Maria João pode afirmar a sua 

masculinidade, Salvador busca salvá-la, “devolver-lhe a dignidade”, 

oferecendo-lhe casamento, opção que ela recusa, por interessar-se apenas 

pelo seu dinheiro. 

A narrativa, conservadora quanto à problemática apresentada, acaba 

por punir a prostituta, que passa a definhar com a doença. 

A família encara o relacionamento de Salvador com Maria João com 

um capricho de homem: “Adalberto prometeu arranjar algum dinheiro ao 

Salvador e que ele deveria procurar um trabalho para satisfazer seus caprichos 

de homem” (ROCHA, 2003, p. 59), pois, na ordem patriarcal, é facultada ao 

homem a saída com prostitutas, desde que tenha em casa uma mulher 

honrada. Além disso, por suas crises de epilepsia, Salvador é considerado um 

ser à margem da masculinidade dominante.  

Após algumas tentativas Salvador consegue acabar com a própria vida, 

sendo que Zenaida pôde prever o acontecimento: 

 
Zenaida deu um grito, tolhida de medo, abraçando Adalberto, “mano, 
agora sim, Salvador morreu!”. A visão só estava ao alcance de 
Zenaida, ela pôde ver no espelho a morte de Salvador e, como das 
outras vezes, Adalberto não teve dúvidas, correu para o quarto do 
irmão mais velho e o encontrou oscilando, enforcado e arroxeado 
(ROCHA, 2003, p. 111-112). 
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Com o desaparecimento de Salvador, Maria João acaba por se redimir, 

segundo a ótica androcêntrica hegemônica, ingressando no mundo do trabalho 

considerado honrado: 

Depois da morte de Salvador, por ironia do destino ela deixara a vida 
de prostituição, procurou trabalho como empregada doméstica mas 
ninguém quis confiar a sua casa a uma mulher de vida, passou a 
carregar água, moendo milho, cochindo e fazendo cuscuz para 
sobreviver. Depois que adoeceu, passou a depender da bondade dos 
vizinhos. “[...] lamentava, enquanto tentava endireitar-se para engolir 
a sopa de borracho que Zenaida lhe preparara” (ROCHA, 2003, p. 
134-135). 
 

Como se poderia prever, quem cuida de Maria João é Zenaida, símbolo 

da pureza e virtude, oposto da primeira. A prostituta, que teve a chance de se 

redimir via casamento, será, de certa forma, punida com a doença como 

aprendizagem e será amparada (salva) por uma mulher que constitui um pilar 

do feminino patriarcal.  

 

 

5.8 Gutinha 

 

Antes de analisarmos especificamente Gutinha, é importante 

ressaltarmos o aparecimento de uma personagem assumidamente gay em 

uma obra literária cabo-verdiana. Pois embora a literatura de Cabo Verde seja 

extremamente moderna quando nos referimos à relação entre os gêneros, 

masculinidades, feminilidades, incluindo os direitos das mulheres, é ainda 

conservadora quando o tema enfoca a homossexualidade. Embora no texto a 

abordagem de Gutinha esteja próxima do estereótipo, a importância do 

romance, a par das discussões de gênero social, também reside em abordar 

um tema que ainda é tabu na sociedade cabo-verdiana. 

Além de Gutinha, outras personagens gays são apresentadas, 

indicando-nos que, embora o tema seja silenciado e mesmo invisível na 

literatura, não deixa de ter lugar na sociedade. Há, inclusive, uma passagem 

referindo-se à prostituição masculina, que, embora não desenvolvida, dá-nos 

outro indicativo de comportamento social: 

Toi Fidalguinha era o chefe do grupo, que apesar de ser homem 
gostava de ser tratado como mulher, teve uma séria discussão com 
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Gutinha, mandando-o ir desfilar com rapariguinhas da sua idade, ao 
que Gutinha lhe retorquiu que menina nova dá mais energia e 
embeleza o grupo. [...] Toi Fidalguinha gostava de dançar com 
homens e, como era um comerciante abastado, pagava-lhes para se 
deitarem com ele (ROCHA, 2003, p. 76). 

 

Gutinha é a personagem mais distante do modelo de masculinidade 

hegemônica patriarcal. Todas as suas descrições são estereotipadas, 

parecendo-nos sempre uma paródia do feminino. São muitas as passagens em 

que ele ou é condicionado ao espaço reservado tradicionalmente às mulheres, 

como à cozinha, na abordagem do romance: “Gutinha estava entusiasmado em 

fazer o que ele sempre gostava: estar na cozinha com um avental e uma colher 

de pau!” (ROCHA, 2003, p. 13). Fora Gutinha, não há nenhuma descrição de 

outra personagem masculina em situação parecida. Pelo contrário, quando 

Adalberto caça passarinhos, é Gutinha que deve prepará-los e não o próprio 

caçador:  

Adalberto se divertia ao gritar para a avezinha: marcha cacaia, firme!, 
o animal parava e Almirante saltava por cima da presa. Costumava 
trazer cinco a seis passarinhos para a casa e Gutinha passava-os na 
frigideira (ROCHA, 2003, p. 73). 
 

Ao caçar, Adalberto assume o papel de provedor e cabe a Gutinha o 

papel tradicionalmente feminino, preparar o alimento. A construção do 

estereótipo é tão evidente que a personagem aparece em mais trechos 

relacionados à cozinha que as próprias irmãs ou a mãe. Além disso, sempre há 

uma oposição entre o masculino e as ações da personagem, descritas como 

feminina: 

Na altura já havia luz eléctrica em todas as casas, os rapazes 
aproveitavam para brincar de zorro até altas horas de noite Gutinha 
preferia ficar nos cantos brincando com as bonecas das irmãs, 
fingindo arrumá-las ou olhando ao espelho catando borbulhas e 
penteando as sobrancelhas com as unhas. O negócio dele era outro.  
(ROCHA, 2003, p. 22). 
 

Enquanto os garotos brincavam de Zorro, um herói modelo de 

masculinidade hegemônica; Gutinha brincava de bonecas. Por mais que o texto 

não relate que ele gostava de brincadeiras de meninas, isso fica evidente com 

descrição da cena e da oposição aos meninos. Além disso, “o negócio dele era 

outro”, acrescenta o narrador: Gutinha de um lado, os rapazes de outro nas 

atividades sociais. Sobretudo nas passagens de ação e violência, Gutinha é 
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incorporado ao espaço feminino: “Gutinha fugiu com as meninas para o quintal 

e os machos continuaram a cena de pancadaria” (ROCHA, 2003, p. 26-27). Ou 

seja, Gutinha não é macho, pois apenas os machos atuam na cena descrita. 

O tratamento dado por Adalberto ao irmão expressa-se como 

homofóbico, violento verbal e fisicamente, e a caracterização de Gutinha torna-

se cada vez mais explícita, marcada por todos os preconceitos oriundos do 

machismo: 

- Isso não é homem! Parece mais uma mulher de vida. Não ia ao 
Poço Verde porque tinha que ajudar a mana; não joga à bola com os 
colegas porque tem unha encravada; não participa de brincadeiras de 
rapazes porque são chatos e muito violentos. Agora entendo porquê, 
seu... seu maricas! É isso que tu és, um maricas! Um homem 
invertido inclinado à sodomia. - Enquanto Adalberto falava os seus 
lábios tremiam de raiva para estraçalhar o irmão, que se ergueu com 
as duas mãos à frente como se estivesse escondendo os seios e com 
as pernas coladas uma à outra, abrindo-se em tesoura na parte 
inferior. - Descarado! Não és homem não és nada!  (ROCHA, 2003, p. 
40). 

 

Sobre a homofobia, Welzer-Lang (2004, p. 118), a define como “a 

discriminação para com as pessoas que mostram, ou a quem se emprestam 

certas qualidades (ou defeitos) atribuídas ao outro gênero”. Na construção 

social, a homofobia é uma forma de controle social que se exerce entre os 

homens, e isso desde os primeiros passos da educação masculina. Para ser 

considerado “homem de verdade” é preciso ser viril, superior, forte e 

competitivo, ou seja, o oposto do que se espera do feminino.  

Adalberto busca aproximar-se de um modelo de masculinidade 

patriarcal; dessa forma, oprime seu irmão, coibindo seu comportamento. A irmã 

Claudina também envolve Gutinha com preconceitos, e este não é 

compreendido por nenhum membro da família. 

No final do século passado, nenhum homem podia se considerar 

normal ou sadio se não afirmasse sua identidade sexual (heterossexual), a 

todo o momento. É neste contexto que surgem os conceitos de 

“homossexualidade patológica” e “normalidade heterossexual”, segundo 

Badinter (1993, p. 103). A heterossexualidade marca esta “normalidade”, 

entendendo-se que provém de um “instinto” cujo objeto natural seria o outro 

sexo. Desse modo, propõe-se uma ligação indissolúvel entre a identidade de 
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gênero (construção social da masculinidade ou feminilidade) e a identidade 

sexual (biológica).  

Claudina é exemplar desse tipo de concepção, pois se Gutinha não se 

interessa por mulheres, conclui ela, isto se deve a algum problema de saúde. 

No diálogo abaixo, observamos a repressão que exerce sobre Gutinha: 

Está bem, mana. Eu não consigo pensar em meninas. Acho que 
gosto é deles - Gutinha mergulhou o rosto por entre as mãos para 
esconder as lágrimas - tenho tentado mudar, mas quando chega a 
noite e me estiro na cama, meus pensamentos me empurram ao 
desejo sexual com um homem (ROCHA, 2003, p. 23). 
 

Além de ficar evidente seu descontentamento consigo mesmo, ao 

afirmar que tenta mudar, a primeira relação sexual de Gutinha, com João 

Banana, é resultante de um artifício: 

Gutinha, que tinha assistido tudo através das persianas, vestiu as 
roupas de Zenaida, pondo uma peruca da mãe e saiu ao encontro do 
enfezado bêbado, deitado na calçada fria do outro lado da rua. 
Gutinha parecia-se muito com a irmã, e isto ajudou-o a enganar João 
Banana que, ao ver a silhueta que se aproximava, mais delirava. 
Gutinha tapou-lhe a boca com as mãos vertendo baba e disse-lhe: 
«se não te calas vou-me embora». Era a grande oportunidade que ele 
tinha de pôr em prática os seus instintos homossexuais. [...] Gutinha 
serviu a João Banana como uma mulher de verdade que se rendeu 
logo ao sono em seguida. Gutinha voltou para o quarto com pezinhos 
de lã para não acordar os outros e deitou-se extenuado (ROCHA, 
2003, p. 45-46). 
 

Gutinha precisou se passar pela irmã Zenaida, para poder ser aceito 

por João Banana, sendo que este estava bêbado e o ato ocorreu na rua, em 

uma calçada fria, mostrando com isso o quanto Gutinha teve que se submeter 

ao desprezível para alcançar seu objetivo.  

Assim como Maria João, que por não se enquadrar a tempo no modelo 

feminino do sistema patriarcal será gradativamente punida, o mesmo acontece 

com Gutinha, o que aponta para soluções ainda tradicionais para o romance. 

Gutinha é enviado para Portugal pela mãe, que precisava cumprir sua função 

no sistema patriarcal, punindo assim o filho que não se enquadra no modelo. 

 
Na noite de carnaval, as coisas pioraram para Gutinha. No baile das 
máscaras apareceu vestido de mulher [...] deram-lhe uma surra e 
cobriram-no de pragas. No dia seguinte, envergonhada pelo 
escândalo que o filho trouxe à família, nha Bia de Loja tratou de toda 
a documentação para enviá-lo a Portugal com a promessa que só 
voltaria de lá no dia em que deixasse da pouca vergonha de ser 
mulher (ROCHA, 2003, p. 76). 
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Após ter partido, a situação começa a melhorar para Gutinha, pois 

encontra um companheiro e vai se casar: “Finalmente ele conseguiu o que 

sempre quis” (ROCHA, 2003, p. 87). Gutinha vira notícia, servindo de exemplo 

por toda a Europa e ainda passa a se posicionar politicamente, ao usar uma 

gravata com as cores do arco-íris. Mas, ao lado desses avanços, o romance 

continua a estereotipar a figura do homossexual, como observaremos adiante:  

A notícia do casamento de Gutinha com o alemão saiu na capa de 
uma revista Gay onde os dois homens se beijavam 
apaixonadamente, fazendo furor por toda a Europa e despoletando 
uma onda de manifestações e sensibilidades. Um exemplar da revista 
chegou às mãos de Adalberto que, assombrado, reconheceu logo a 
cara aparentemente feliz do irmão que envergava um fato escuro, 
com uma gravata que trazia as cores do arco íris e ficou a saber que 
ele vivia de espectáculos nocturnos nos bares de Paris com um grupo 
de travestis (ROCHA, 2003, p. 92). 
 

Quando nos referimos aos homossexuais, precisamos ter em mente 

que, como esclarece Badinter (1993, p. 108-109) recorrendo a um relatório de 

Kinsey, a partir de pesquisas realizadas nos anos 1969-1970 com 

homossexuais da região de San Francisco (EUA), existe diversidade nas 

homossexualidades. Ou seja, da mesma forma que o pós-feminismo rejeitou 

que se entenda Mulher no singular, como categoria universal, e a 

masculinidade não se resume à hegemônica, heterossexual restrita ao homem 

“duro”, também podemos concluir que não existe uma única forma de 

homossexualidade, mas sim, homossexualidades. 

O texto de Evel Rocha, respeitando ainda a ordem patriarcal reinante 

em Cabo Verde (a par de transformações significativas que têm sido levadas a 

cabo, sobretudo no campo das feminilidades), a personagem Gutinha tem 

como desfecho a morte, de AIDS ou SIDA, doença que por muito tempo foi 

vinculada à orientação homossexual: “Ficou a saber que Gutinha morrera de 

Sida e que o telegrama chegara dois anos depois de ele ter embarcado para 

Holanda” (ROCHA, 2003, p. 166). 
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5.9 Marcelo 

 

Marcelo, assim como Ventura, constrói-se na esfera mítica. Sua 

masculinidade se aproxima do modelo de masculinidade hegemônica, devido à 

sua genialidade, embora seja classificado como esquizofrênico. Além disso, ele 

não é apresentado em nenhum tipo de relacionamento amoroso, o que nos 

impossibilita desenvolver uma análise de sua masculinidade em relação ao 

feminino.  

Desde o seu nascimento, a personagem já é encarada como diferente, 

encaminhando a construção do mito: “Para assombro de todos, em vez de uma 

criança saiu um ovo acastanhado com mais de três quilos e meio. Era a coisa 

mais estapafúrdia que Ventura tinha visto na vida” (ROCHA, 2003, p. 62). 

Embora se aproxime da loucura de Salvador, Marcelo tem um status 

diferente por ser genial. Lembramos que a masculinidade hegemônica pode 

ceder uma “autorização” para aqueles que não se enquadrem em alguns traços 

característicos, mas que se destaquem excepcionalmente em outros, tornando-

se assim também representantes da masculinidade hegemônica, sendo este o 

caso de Marcelo: 

 
Marcelo nunca foi à escola, contudo, desde os cinco anos começou a 
demonstrar dotes para a escrita e mecânica; tornou-se afamado com 
a construção de “motas”; [...] Todo o rapaz que se prezava tinha a 
sua “mota”. À tarde Ribeira Funda enchia-se desses brinquedos. A 
inteligência de Marcelo ia-se acentuando cada vez mais. As suas 
pequenas invenções chegavam a impressionar os metropolitanos que 
as compravam como lembranças para os filhos [...] (ROCHA, 2003, p. 
12). 
 

A personagem tinha fama por suas construções, sendo que essa 

atividade ainda estava diretamente ligada ao modelo de masculinidade 

hegemônica, pois “todo rapaz que se prezava tinha sua ‘mota’”. Dessa forma, 

acaba por constituir um exemplo de masculino, reconhecido por todos como o 

melhor construtor, bem-sucedido, com repercussão internacional. 

As invenções de Marcelo eram esperadas por todos com o maior 
júbilo. Um jornal português chegou a publicar uma reportagem sobre 
ele como «o jovem que, apesar de nunca ter ido à escola, era capaz 
de escrever fórmulas matemáticas e experiências que até cientistas 
conceituados tiveram de reconhecer nunca terem visto algo 
semelhante» (ROCHA, 2003, p. 51). 
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A Metrópole (Portugal) é entendida aqui como símbolo de 

desenvolvimento e expansão, embora Marcelo vivesse fechado em um 

quartinho com suas invenções, parecendo não ter nenhuma vida social. Além 

disso, tinha manias que demonstravam certo desequilíbrio mental: 

Marcelo tinha tanto de inteligência como de esquizofrenia. Costumava 
repousar o almoço de cabeça para baixo, andar horas esquecidas ao 
contrário, sair de casa e ser surpreendido por alguém que lhe 
lembrava que se esquecera de vestir as calças.  (ROCHA, 2003, p. 
60-61) 

 

Apesar de ser descrito como inteligente, isso não era o suficiente para 

que se protegesse dos perigos em que se colocava, sendo descritos pelo 

menos três graves acidentes, um dos quais o levando à morte: 

[...] empurraram a porta com violência e encontraram o irmão 
passando para a morte, dentro de um banheiro feito com chapas de 
bidões. [...] ele estava testando um aquecedor eléctrico que ele 
mesmo fabricou e, por descuido, caiu com o aquecedor dentro do 
banheiro com água e morreu electrocutado (ROCHA, 2003, p. 60). 
 

Após a morte, Marcelo também se torna um mito. Sua genialidade 

desde a infância, seus feitos e invenções tornam-se lendas e ele, exemplo de 

masculinidade, também pelo seu caráter impulsivo, de arriscar-se em prol do 

trabalho de invenção. Tanto que, na descrição final, destacam-se lhe apenas 

virtudes, tornando-se invisíveis suas características não aceitas pelo padrão de 

masculinidade hegemônico.  

Desde tenra idade que Marcelo mostrava ser uma criança 
sobredotada. À medida que crescia, surpreendia todos com seus 
dotes: desmontava e mondava relógios, fazia caixas de jóias com 
música, fabricou uma pequena imagem de Nossa Senhora com os 
pastorinhos com harpas que tocava uma linda melodia que o padre 
Pedro colocou na sacristia; teve muitas oportunidades de sair e de 
trabalhar com os melhores mestres portugueses das artes, mas 
preferiu ficar na pequena localidade da Ribeira Funda, ocupando-se 
de suas invenções que, num país desenvolvido, lhe dariam a ganhar 
muito dinheiro, mas a morte bateu-lhe à porta prematuramente. 
Marcelo era amado por todos, pela sua inteligência fora de vulgar 
mas também pela sua heroicidade (ROCHA, 2003, p. 61, grifos 

nossos). 
 

Mesmo após a morte, Marcelo ao salvar do fogo uma criança indefesa, 

cumpriu seu papel mítico-heroico:  

Numa tarde de agosto, quando a casa de nhô Firmino pegou fogo, a 
sua mulher chorava desconsoladamente a filha de três anos 
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encurralada no fogo, ninguém se arriscava a entrar no meio das 
chamas para salvar a pequena e quando menos se esperava 
apareceu um vulto que entrara não se sabia como no meio das 
chamas, trazendo a criança apertada ao peito: era Marcelo (ROCHA, 
2003, p. 61). 
 

Dessa forma, embora Marcelo não tenha buscado se enquadrar a 

princípio no modelo de masculinidade hegemônica, pela sua genialidade, 

impulsividade e heroísmo se torna um legítimo representante do sistema 

patriarcal, mitificado e reconhecido.  

 

 

5.10 Adelina 

 

De todas as mulheres que encontramos na obra, Adelina (diminutivo de 

Adélia, aquela que luta para tomar as rédeas do seu destino59) é a única que 

tenta romper com o sistema patriarcal e buscar uma nova feminilidade, embora 

não tenha consciência política e nem conhecimento para isso. Ela tenta, à sua 

maneira, não conservar o perfil de mulher submissa e caridosa que vem sendo 

mantido pelas demais personagens femininas da obra. 

Quando jovem, demonstra características que levam o leitor a acreditar 

que desenvolveria uma nova forma de feminilidade:  

Adalberto costumava encontrar-se com Adelina, moça cor de 
chocolate, com um rosto que irradiava simpatia. Ela gostava de usar 
short, deixando nuas as suas lindas pernas, torneadas, que se 
ajustavam bem às ancas. Andavam pelo Alto, um pequeno monte que 
ficava entre Ribeira Funda e Hortelã, pelos coleantes caminhos e 
rochas esbatidas pela erosão, dando a sensação de estarem num 
universo despovoado, trocavam beijos e carícias mas nunca foram 
mais além na intimidade. Adelina parecia estar aborrecida com 
aquele relacionamento que ela mesma achava monótono e sem 
graça (ROCHA, 2003, p. 103). 
 

Moça bonita e sensual, considerada a mulher mais bela da ilha, depois 

de Zenaida. Apaixonada e ardente, acaba por sentir tédio no relacionamento 

com Adalberto porque este, por medo de um castigo divino acreditava só poder 

beijá-la, frustrando Adelina. Mas, apesar disso, ela sempre declarava 

                                                             
59

 http://www.portalbrasil.net/nomes/a.htm, site Significado e origem dos nomes, acesso em 

janeiro de 2012. 
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publicamente seu amor por Adalberto, embora ansiasse por outras 

experiências antes do casamento: 

Adelina amava Adalberto mas considerava-o muito sério para o seu 
gosto e, além do mais, sentia-se muito nova para se amarrar a um 
homem, ela queria aventurar-se mais nas coisas do amor, namorar 
com quem lhe apetecesse. Ela queria divertir-se, gostava de ir à 
praia, não para desfrutar do sol e do mar mas para pôr o corpo fora e 
exibir as suas qualidades femininas, os seus voluptuosos seios, a sua 
efígie de Cleópatra. Nas festas ela era sempre a rainha da noite, com 
passos elegantes coleava o corpo magistralmente com gestos 
electrizantes e sensuais (ROCHA, 2003, p. 106). 

Seus desejos, portanto, vão de encontro aos ideais femininos vigentes, 

pelos quais as mulheres devem amar e pertencer a apenas um homem por 

toda a sua vida. Além disso, a diversão feminina (e sexual) também não é bem 

vista, nem mesmo expor a sensualidade, pois esses comportamentos são 

atribuídos às prostitutas, como no caso de Maria João. 

Adelina gosta de se exibir, em “exuberante estrelato”, em contrapartida 

a Adalberto, que fica nos “cantos da sala”: 

Adelina, no seu bailado sensual, cativava os presentes que faziam 
círculos para vibrarem com o ritmo electrizante e os seus passos 
sincronizados que enchiam a sala, eclipsando a forma pouco 
ortodoxa como Adalberto dançava que acabou por se refugiar num 
dos cantos da sala a roer o gargalo de uma garrafa de cerveja, 
conformado com o exuberante estrelato da namorada (ROCHA, 2003, 
p. 121). 

 

Lembremos que, para o modelo hegemônico de masculinidade 

patriarcal, cabe ao homem se destacar no casal, ter o estrelato, enquanto a 

mulher deve ser discreta e apenas acompanhar o marido ou namorado. Desta 

forma, Adelina contraria o que se espera dela e, acompanhando a construção 

ainda conservadora da narrativa quanto às relações de gênero, será punida por 

isso. 

Adelina acaba por trair seu namorado: “[...] viu Adelina beijando 

indecorosamente Roberto, encostados a um coqueiro torto” (ROCHA, 2003, p. 

123). Numa linguagem patriarcal, a mulher que exibe o corpo ou tenha 

qualquer tipo de interesse sexual está inclinada a trair seu companheiro, ou 

seja, a mulher fiel, que honra o marido, deve assemelhar-se à Zenaida ou à 

Nha Bia, exemplos de virtude, pureza e maternidade. 
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Após o retorno de Adalberto a Cabo Verde, ele descobre a situação em 

que se encontrava Adelina, ao acompanhar uma velha amiga da família. 

Ao entrar pelo corredor da casa, ela foi levada para um quartinho de 
fundo, onde uma voz trémula a chamou pelo nome e teve de subir em 
cima de uma cadeira para ver o rosto da sua interlocutora: era 
Adelina que se fechara dentro do quarto; havia cerca de três meses e 
meio que não via a luz do sol (ROCHA, 2003, p. 172). 
 

Ou seja, Adelina para se redimir passou por um período de purgação, 

trancada durante meses em um quarto, com a voz trêmula, para, assim, ser 

perdoada (pelo sistema patriarcal e) por Adalberto, considerada assim uma 

mulher honrada (e arrependida), redimindo-se através do casamento.   

Vou responder à minha irmã agora mesmo e convidá-la para ser a 
madrinha do meu casamento! Um manto de tristeza cobriu o rosto de 
Adelina. Ela sentou-se no sofá, num tom de voz meio confuso, disse: 
- Não me disseste que ias casar. 
- Claro que me vou casar! Vou-me casar contigo, meu Amor (ROCHA, 
2003, p. 193). 

 

De personagem feminina com possibilidades de buscar um novo 

exercício de feminilidade que a realizasse, Adelina passa à regeneração pelo 

sofrimento, redimindo-se pelo casamento. Continuando a ideologia de o 

modelo de felicidade para a mulher ser: o casamento, a maternidade e viver 

para os outros. 

Como é possível observar da análise, embora ainda seja limitada em 

vários aspectos, a obra se torna marcante, na série literária cabo-verdiana, 

para observarmos a evolução nas relações entre os gêneros, masculinidades e 

feminilidades.  

A partir das variadas representações patriarcais aqui verificadas, 

continuaremos a analisar, de forma comparativa, o processo de transformação 

dos gêneros nas outras obras que selecionamos: Estórias de dentro de casa 

e Mornas eram as noites. 
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6. ESTÓRIAS DE DENTRO DE CASA  

 

 

Na perspectiva dos gêneros, o escritor cabo-verdiano Germano 

Almeida tem produzido várias obras que abordam o tema da relação entre o 

masculino e o feminino, além de novas possibilidades para ambos.  

Germano Almeida nasceu na ilha da Boa Vista, em 1945, tendo-a 

deixado aos 18 anos. Licenciou-se em Direito na Universidade Clássica de 

Lisboa. Atualmente, vive em São Vicente onde, desde 1979, exerce a profissão 

de advogado. É fundador e codiretor da Revista Ponto & Vírgula (março de 

1983 a dezembro de 1987); Coproprietário e diretor do jornal Agaviva (março 

de 1991 a junho de 1992); e Sócio fundador da “Ilhéu Editora” (1989), que em 

Cabo Verde publica seus livros. 60 

Em algumas obras suas, a temática do gênero aparece de modo mais 

sutil, como em O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo, já em 

outras de forma direta, como em Eva, em que o autor trabalha novas propostas 

para a relação entre os gêneros e para o masculino e feminino, conforme 

Mauricio Rios (2010) 61. 

Além da obra selecionada para compor nosso corpus, Estórias de 

dentro de casa (1998), outra que merece destaque na abordagem sobre a 

relação entre os gêneros é A Ilha Fantástica (1994). Por meio dos relatos da 

cultura e da tradição, são levantadas muitas situações em que as mulheres são 

inferiorizadas. 

O livro selecionado como corpus deste trabalho é composto por três 

novelas, que o autor chama de estórias: “In memorian”, “As mulheres de João 

Nuno” e “Agravos de um artista”.  

Pretendemos, nas três novelas, destacar e analisar as situações em 

que aparece a construção social da dominação masculina (amparada na 

violência simbólica, segundo Bourdieu, 1998, p. 28), inclusive as ferramentas 

utilizadas para construir a suposta inferioridade feminina e a superioridade 

                                                             
60

 ALMEIDA, Germano. Estórias de dentro de casa. Mindelo, Ilhéu Editora, 2000. Orelha do livro  
61

 Texto de minha autoria publicado na revista Desmedida da Universidade de Taubaté, Volume 1, 

número 1, 2010, p. 51-62, em que faço um breve resumo e análise de Eva. É possível acessar em: 

http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/desmedida/article/viewFile/1148/788 
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masculina; como acontecem as relações entre os gêneros; quais são os tipos 

de masculinidades e as relações entre elas e seu processo de construção; 

além de outras situações que envolvem o gênero, entendido como “a forma 

pela qual as características reprodutivas e as diferenças sexuais dos corpos 

humanos são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo 

histórico” (CONNELL, 1995, p. 189), e que abordamos no capítulo inicial 

teórico. O gênero será entendido, na acepção de Connell, como estrutura 

ampla, complexa e dinâmica que “engloba a economia e o estado, assim como 

a família e a sexualidade” (Ibidem). 

 

 

6.1 In Memorian  

 

A primeira novela é centrada em torno de Rosalinda e seus três 

casamentos, o primeiro com Hermenegildo Ramos, o segundo com Fernando 

de Macedo e o terceiro com Teodoro de Almeida. Este último tem pouco 

destaque no enredo, servindo apenas como um confidente. 

Inicia-se com a missa que Rosalinda Almeida manda rezar anualmente 

na data do falecimento de Fernando de Macedo, com o qual ficou casada por 

cerca de doze anos. Ele se suicidou no dia da Independência de Cabo Verde, 

05 de julho de 1975, aparentemente por causas políticas
62

. Porém, Rosalinda 

acredita que, pela quantidade de dívidas que possuía e que ela veio a 

descobrir apenas depois da morte dele, sendo a maioria dívidas de jogo, 

aquele motivo não seria tão pertinente.  

Por outro lado, alguns desconfiavam da fidelidade de Rosalinda e 

atribuíam a isto o suicídio de Macedo. De qualquer forma, nenhuma das teorias 

foi comprovada, havendo apenas especulações. 

Os acontecimentos não se dão em ordem cronológica, tanto que a 

novela começa e termina no mesmo ponto, a missa de Macedo. O restante são 

lembranças de Rosalinda e confissões feitas ao seu atual marido (no presente 

da narrativa), Teodoro de Almeida. Para facilitar nossa análise, vamos 
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 É desenvolvida na novela também uma temática referente à política cabo-verdiana, porém não a 
abordaremos por não ser de interesse direto à nossa análise, centrando-nos apenas nas relações entre 
os gêneros. 
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apresentar didaticamente os fatos referentes ao seu primeiro casamento e 

depois ao segundo, apesar de na obra estarem misturados, conforme ocorrem 

as lembranças da protagonista. 

Hermenegildo Ramos não atendia aos principais padrões da 

masculinidade hegemônica, pois, além de nunca ter gerado filhos, prova de 

virilidade na ideologia patriarcal63 e etapa importante da construção da 

masculinidade, a personagem demostrava publicamente algumas de suas 

fraquezas, como sua alergia a perfumes, cheiros e até mesmo correntes de ar:  

Ambos [Macedo e Teodoro] se lembravam dele nas aulas de 
admissão do Sr. Alfredo Brito, a espirrar feito um perdido de cada vez 
que se abria uma porta. Na altura Ramos já era um fulano intratável, 
sempre de lencinho no nariz por causa das correntes de ar [...] 
(ALMEIDA, 1998, p. 43). 
 

Apesar disso, Ramos oprimia sua esposa em várias situações, 

começando pelo namoro. Inicialmente, muitos tentaram alertar Rosalinda de 

que Ramos não seria uma boa opção, mas ela não lhes deu crédito na ocasião. 

Somente depois, com a experiência da vida, percebeu os sinais claros da 

personalidade do futuro marido: “De facto, nem a cidade inteira nem depois 

Macedo e Teodoro alguma vez conseguiram entender como a bela Rosalinda 

se tinha deixado levar e prender pelo Hermenegildo Ramos (ALMEIDA, 1998, 

p. 43)”. 

Já no namoro, Ramos indicava ser um homem machista e muito 

conservador. Rosalinda estranhava trocarem apenas “beijinhos respeitosos” e 

que ele nunca havia tentado atrevimentos maiores, “nem apalpar suas pernas” 

(ALMEIDA, 1998, p. 45-46). Malgrado as suas tentativas de aproximação:  

Aconteceu mesmo que certo dia Rosalinda se aproximou dele de tal 
forma que as suas belas mamas ficaram encostadas ao peito do 
Ramos. Pois bem: Ramos afastou-se e pediu desculpas pelo 
atrevimento. E como ela, sorrindo, lhe perguntasse que atrevimento 
tinha sido, Ramos respondeu perguntando se ela alguma vez tinha 
tido outro namorado (ALMEIDA, 1998, p. 46). 
 

                                                             
63

 “Ordem de gênero específica, na qual a masculinidade hegemônica define a inferioridade do feminino e 

das masculinidades subordinadas”, segundo Miguel Vale de Almeida (1996, p. 163). A relação entre 

masculino e feminino, acrescenta, é assimétrica e desigual. 
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Na ótica patriarcal, a honra do homem se estabelece em relação à 

sexualidade da mulher. Fica evidente, na insinuação de Ramos, que desejava 

para sua esposa uma mulher virgem:  

Disse que nem desconfiava dela nem a queria ofender, mas 
confessou que a verdade é que queria ter a certeza de encontrar na 
sua futura mulher todas as «primícias» a que como marido tinha 
direito e por isso insistia em saber se algum estranho alguma vez a 
tinha tocado (ALMEIDA, 1998, p. 46). 

 

Rosalinda percebe que a questão da virgindade é tão importante para 

Ramos quando, no mesmo dia em que havia jurado que não tinha tido relações 

sexuais com outro homem, ao acompanhá-la a casa, onde entrou pela primeira 

vez, pediu a mão dela em casamento64 ao pai.  

Mas a opressão em relação à sexualidade de Rosalinda estava apenas 

começando. Se antes de se casar Ramos já era extremamente conservador, 

com o casamento isso se potencializa, pois sua esposa passa a ser encarada 

como propriedade. Em determinado momento da narrativa, Teodoro Almeida (o 

terceiro marido), através da junção de pequenos pedaços de conversas que 

teve com a esposa, “recria” a noite de núpcias de Rosalinda: 

Porém, não foi fácil para a D. Rosalinda entrar nos pormenores dessa 
primeira noite. Acontecia mesmo muitas vezes ela deixar escapar 
uma ou outra frase que deixava entender que ainda não tinha podido 
obter o necessário distanciamento para lhe contar uma lembrança 
que permanecia viva na sua memória [...] (ALMEIDA, 1998, p. 46). 
 

Havia sido um grande trauma para Rosalinda, pois, apesar de ter se 

libertado sexualmente com Macedo e mesmo após muitos anos do seu 

primeiro casamento, ainda sofria com a humilhação da lembrança:  

[...] e certa vez que Teodoro a espicaçou, O que sente uma mulher 
virgem a primeira vez que vai para a cama com um homem?, ela 
respondeu sem pensar que tinha sentido apenas dor, uma grande 
dor, embora talvez mais espiritual do que física, e depois uma grande 
vontade de dormir e não voltar a acordar. Para te dizer francamente, 
foi quase um esquartejamento, tinha acabado por concluir (ALMEIDA, 
1998, p. 46). 
 

                                                             
64

 O casamento significa, “para as mulheres, além da obtenção do estatuto adulto, a obtenção de algum 

poder, investido na casa, no marido e nos filhos [...]. As qualidades supostamente procuradas nos futuros 

cônjuges são, para o homem, a capacidade de ganhar dinheiro e para a mulher, o recato sexual” 

(ALMEIDA, 1996, p. 174). 
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Apesar de aceitas socialmente, por estarem inseridas no casamento, 

algumas das tradições que envolviam a noite de núpcias eram de extrema 

violência para com as mulheres. Isto fica evidente quando Rosalinda relata 

sentir vontade de não acordar mais (a morte) e, além disso, a dor de um 

esquartejamento, ou seja, ela se sentiu vítima de umas das maiores violências 

que poderia existir, ser esquartejada e só depois morta:  

Mal entraram em casa, e mesmo antes de colocar a mala num canto, 
Ramos perguntou à mulher, Diz-me lá, por acaso não estás 
menstruada? Rosalinda abanou a cabeça negativamente mas Ramos 
procurou uma cadeira onde colocou a mala enquanto se voltava, 
sorrindo, para a mulher: Também não haveria qualquer problema, 
disse, porque o sangue da menstruação é completamente diferente 
do sangue da virgindade e é fácil destrinçar os dois (ALMEIDA, 1998, 
p. 51). 

 

Conforme Germano Almeida relata em A Ilha Fantástica (1994, p. 44), 

“era ponto de honra, assim uma espécie de um serviço obrigatório e inadiável, 

o marido desflorar a mulher logo na primeira noite do casamento” e se assim 

não o fizesse poderia ser motivo de troça o resto da vida. E como percebemos, 

esta era a principal preocupação de Ramos, demonstrar a sua virilidade e exibir 

a virgindade de sua esposa, pois com isso afirmaria para todos a sua 

masculinidade e, principalmente, que a mulher que havia escolhido para se 

casar era honrada, seguindo a visão patriarcal:  

Rosalinda sentiu que o terror crescia dentro dela ao ouvir essas 
palavras. Com evidente nervosismo arrancou o véu e a grinalda e foi 
para a casa de banho, onde se trancou. De repente tinha tomado 
consciência do medo que Ramos sempre lhe tinha inspirado. Pensou 
em fugir pela janelinha da casa de banho, mas ela era demasiado 
estreita para a deixar passar. Assim optou por se sentar na pia e por 
largo tempo ali se manteve, até que duas suaves pancadas na porta 
a acordaram para a sua agonia. Já vou, conseguiu gemer, e 
preparou-se para sair mas sem coragem de vestir a camisa de noite 
(ALMEIDA, 1998, p. 51). 

 

Algo que deveria ser de grande satisfação e prazer para ambos se 

torna um grande desespero para Rosalinda. A ela não é dada a oportunidade 

de recusar o ato da forma como é imposto, pois Ramos cumpre os preceitos da 

masculinidade patriarcal hegemônica de que à mulher cabe obedecer e 

satisfazer o marido. Mesmo reconhecendo que será uma forma de violência, 

tanto que pensa em fugir, Rosalinda não pode questionar o que havia sido 
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construído socialmente como “natural”. A única forma de resistência que 

encontra é ganhar tempo se trancando no banheiro, já que, ao sair dele, não 

terá opção:  

Ao entrar no quarto, logo reparou num pano de uma alvura imaculada 
que se destacava sobre o lençol cor-de-rosa na cama já aberta. 
Muitos anos atrás a mãe tinha-lhe oferecido aquele par de lençóis 
para ela estender na sua primeira cama, porém, quando Ramos vira o 
quarto preparado, tinha concordado com tudo menos com o lençol 
cor-de-rosa porque, disse, a noite de núpcias exige lençol branco [...] 
(ALMEIDA, 1998, p. 51). 

 

Ramos não entende que, além de uma violência contra Rosalinda, 

aquela exposição pública da virgindade da moça era uma agressão contra ele 

próprio, pois ter que provar a virilidade a qualquer custo também é um ato 

violento. Por mais que quem esteja em “prova” seja ela, se ele não for capaz de 

penetrá-la não será considerado um “homem de verdade”, segundo uma 

perspectiva machista: 

[...] mas acabou por ficar parada, olhando absorta aquele pano 
branco que se estendia sobre a cama para recolher o seu sangue, e 
de repente sentiu-se aterrorizada com a ideia de não sangrar e ali 
naquele momento viu-se de regresso à casa dos pais, um Ramos 
furibundo e com uma perna das calças enrolada devolvendo-a, viu ali 
naquele momento toda a sua vergonha, no dia seguinte a cidade 
inteira comentando, Ramos devolveu a Rosalinda porque não a 
encontrou virgem [...] (ALMEIDA, 1998, p. 52). 

 

Em A Ilha Fantástica (1994, p. 45,46) Germano Almeida também 

relata as tradições à volta da virgindade e a vergonha para a família caso a 

filha não fosse virgem, sendo assim devolvida aos pais. Era como se todos da 

casa estivessem de luto. Segundo uma tradição cabo-verdiana antiga, narrada 

naquele texto, ao descobrir que a noiva não era virgem o noivo deveria enrolar 

uma das pernas da calça e sair correndo pelas principais ruas do lugar; um 

grupo de amigos já posicionados do lado de fora do quarto do casal levaria a 

moça e a devolveria aos pais. A cena passa na cabeça de Rosalinda naquele 

momento:  

[...] nem lhe ocorreu pensar que era de todo improvável que assim 
fosse porque nunca tinha estado com homem algum, mas esteve ali 
tanto tempo vivendo aquela angústia que não ouviu que Ramos a 
chamava e por isso ele teve que se aproximar dela e pousou-lhe 
carinhosamente a mão sobre o ombro e perguntou mansamente, 
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Estás com medo de te despir?, e como ela continuasse ali sem se 
mexer ele desviou-se para trás dela e abriu-lhe o fecho e deixou cair 
o vestido e a seguir puxou-Ihe a saia de baixo. Quando ele procurava 
a mola do soutien ela pediu-lhe, Apaga a luz!, mas ele disse, Depois 
eu apago, agora tem que ser com a luz acesa, e por isso ela não fez 
qualquer gesto quando ele lhe retirou as cuecas, afora o de tapar os 
seios com as mãos (ALMEIDA, 1998, p. 52). 
 

Rosalinda sentia medo de ser devolvida, mesmo sabendo que nunca 

havia mantido relações sexuais anteriormente. A opressão era tão grande, que 

o receio de ser devolvida fazia com que esperasse pelo pior. Além disso, as 

mulheres, na tradição, eram tidas como um objeto que deveria ser usado 

imediatamente após o casamento:  

[...] Ela continuava ali muda e expectante, violada na sua nudez pela 
luz do tecto que caía sobre ela como se fosse uma coisa exposta, 
mas ao mesmo tempo demasiado amedrontada para pedir fosse o 
que fosse, especialmente porque não tinha qualquer termo de 
comparação, não sabia como usualmente se procede nessas 
situações, e por isso deixou que ele a levantasse do chão e a 
carregasse para a cama e a depositasse nela, tendo o cuidado de 
que o seu rabo ficasse sobre o pano branco (ALMEIDA, 1998, p. 53). 
 

Ela se sente violada pela luz que Ramos se nega a apagar para poder 

cumprir com sua “obrigação”. Rosalinda ainda sente medo e para Ramos, 

como vimos, o que importa é apenas provar sua masculinidade/virilidade e a 

honra/virgindade de sua esposa:  

 
E depois tudo terminou depressa. Ramos deitou-se sobre a sua 
Rosalinda e levantou-lhe as pernas. E sorriu feliz quando ela não 
conseguiu silenciar um grito de dor e então mais forcejou para a 
penetrar, ela ali extática e abandonada, e quando gritou segunda e 
terceira vez Ramos disse-lhe com carinho, Está quase!, e deu-lhe 
uma última estocada e a seguir retirou-se dela e limpou-a com o pano 
branco. Depois levantou-se e, esticando o pano contra a luz, 
examinou a mancha com um largo sorriso de felicidade. Abanou a 
cabeça satisfeito, aproximou-se da sua pálida e torturada mulher ali 
despejada sobre a cama e beijou-a na testa com carinho (ALMEIDA, 
1998, p. 53). 
 

A relação sexual entre Ramos e Rosalinda é evidentemente patriarcal, 

ou seja, o homem exerce seu poder e vontade em relação à mulher. A ele cabe 

o papel tradicional de ativo, o que penetra, até mesmo com violência; e a ela o 

papel de passiva, “extática”, penetrada e violada. Tanto que Rosalinda se 

sentiu abandonada por ser tratada apenas como um objeto. O narrador ainda 

comprova o desconforto e violência sofridos pela moça, referindo-se a ela 

como “pálida e torturada mulher”.  
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Apesar de Ramos ser também uma vítima do sistema, precisando 

provar de qualquer forma sua virilidade e buscar um padrão de masculinidade 

inalcançável65, ele tem alguns privilégios decorrentes, como a dominação sobre 

Rosalinda, e isto faz com que ele não se dê conta da violência que causa e da 

violência a que está sujeito. Ele encara o ritual social do ato como algo natural, 

por este motivo em momento algum questiona, exercendo seu papel de zelador 

da sexualidade e da “honra” de Rosalinda: 

[...] voltou de novo para junto da luz e embrulhou cuidadosamente o 
pano manchado, metendo-o de seguida num saquinho de plástico 
que fechou com fita adesiva. Depois de tudo feito deitou-se de novo, 
aconchegando-se ternamente a ela (ALMEIDA, 1998, p. 53). 
 

Ao comprovar a virgindade da esposa, Ramos guarda o pano sujo de 

sangue como um verdadeiro troféu. Era a prova de honra dele, como homem, 

pois além de ter casado com uma mulher virgem, havia conseguido consumar 

o ato e poderia expô-lo publicamente, para toda a comunidade. Na construção 

social da masculinidade hegemônica patriarcal (que se define com relação a 

outras masculinidades, segundo CONNELL, 1995, p. 190), as provas públicas 

são impostas aos homens como condição para provar que são “homens de 

verdade”. 

Todo o contexto da noite de núpcias, da relação sexual e da defloração 

da virgem se aproxima muito dos ritos de iniciação descritos por Badinter 

(1993, p. 73), que relatamos no primeiro capítulo. Pois a autora aponta que 

uma das características dos ritos de iniciação masculina é a passagem por 

provas cruéis, muitas vezes dramáticas e sempre públicas. Elas proporcionam 

ao jovem a oportunidade de mostrar a todos a sua coragem, às vezes a sua 

indiferença diante da dor e o desprezo pela morte. Porém, no caso da narrativa 

em exame, por mais que Ramos tenha que provar sua masculinidade, a maior 

vítima é Rosalinda.  

Ramos, no que toca à submissão da esposa, é um típico representante 

da masculinidade hegemônica, valorizando os rituais sociais mais antigos: 

“disse que era uma pena terem acabado com o belo costume de tirar foguete 
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 Segundo Miguel Vale de Almeida, a masculinidade hegemônica é um modelo cultural ideal que, não 

sendo atingível por nenhum homem, exerce efeito controlador sobre todos os homens e todas as 

mulheres (1996, p. 162).   
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depois dos três vinténs” (ALMEIDA, 1998, p. 55). Em A Ilha Fantástica, o 

narrador esclarece que, ao terminar o ato, o homem deveria mostrar ao grupo 

de amigos instalado próximo ao quarto o pano manchado, sinal de que a moça 

era virgem e o grupo soltaria fogos para avisar aos que estavam na festa que 

podiam festejar tranquilos, pois a noiva não seria devolvida. 

Ramos, ao que parece, estava disposto a devolver Rosalinda caso não 

constatasse que ela era virgem. Ele seguiria rigorosamente a tradição, apesar 

de sabermos que em alguns casos o hímen pode não se romper na primeira 

relação sexual. O ideal de casamento por amor é totalmente descartado neste 

caso, importando apenas a honra da noiva: 

[...] [Rosalinda] Tinha querido desfazer a mala, em parte para se 
ocupar naquele constrangimento, em parte para ganhar tempo, mas 
Ramos tinha sido peremptório, tira só a escova de dentes, o resto fica 
como está até amanhã, e ele mesmo abriu a mala para ela retirar o 
necessário para a noite, voltando a fechá-la de novo. Ela não tinha 
entendido de imediato a razão de semelhante cuidado, pensara 
tratar-se de alguma superstição ou coisa assim, mas ali deitada 
compreendia que tudo tinha ficado como à chegada para o caso de 
Ramos ter de a devolver aos pais (ALMEIDA, 1998, p. 55). 

 

Fica claro que a maior preocupação de Ramos é com a sua reputação 

e não com sua esposa. Se fosse necessário, ele a devolveria para os pais, 

mesmo sabendo que ela e sua família seriam motivo de humilhação pública. A 

fidelidade/virgindade feminina, mesmo antes do casamento, é totalmente 

controlada pelo sistema patriarcal. À mulher cabe ser “santa e pura”, assim 

como Maria, ao homem apenas a função de provedor e macho viril, não 

importando quantas mulheres teve ou tem. 

A esposa deve exercer uma função de reprodutora, nessa ordem 

androcêntrica machista66, porque se interessar por ou desenvolver sua 

sexualidade é considerado “indecente”, comportamento de prostituta:  

Ramos defendia que a mulher que não sabe refrear o que está a 
sentir tem em si própria todas as condições para enganar o marido. 
Ela lembrava ainda com vergonha a primeira vez que se permitira 
manifestar um pequeno prazer na cama, depois dos dias horríveis da 
lua-de-mel, primeiro com um breve gemido, a seguir com ligeiros 
movimentos das ancas. De cima dela Ramos parou desabridamente 
e perguntou com rancor se ela queria ser puta. Ela ficou tão 
humilhada que começou a chorar de mansinho, evitando soluçar para 
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 Na qual ser homem ficou limitado a ser macho, modelo de virilidade. 
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que ele não identificasse os soluços como prazer, mas nem por isso 
Ramos interrompeu o que fazia até que ela ouviu o seu suspiro mais 
profundo que significava que ele já tinha acabado (ALMEIDA, 1998, 
p. 62). 

 

Para Miguel Vale de Almeida (1996, p. 171), “o duplo padrão Ocidental 

entre a mãe e a prostituta paradigmáticas vigora, deixando a esposa no meio-

termo ambíguo de mãe (dos filhos) e parceira sexual do homem (se bem que 

legítima)”. 

Na relação sexual, para Ramos, o prazer tinha que ser apenas 

masculino, não podendo a mulher participar efetivamente do ato, servindo 

apenas como objeto de desejo e de procriação. Sem dúvida, esta é uma forma 

de violência para com as mulheres, que durante muito tempo foram reprimidas 

sexualmente, por aliar-se atividade sexual feminina e traição, com base no 

conceito de honra masculina.  

Ramos objetivava, mesmo que não de forma consciente, manter o 

status de “homem de verdade”, segundo o modelo patriarcal, tanto que 

escondia da esposa o que considerava sua fragilidade: “A alergia do Ramos 

aos cheiros e mais qualquer espécie de coisa era conhecida de toda a cidade 

menos da sua mulher, a quem nunca quisera confessar aquilo que considerava 

a sua maior fraqueza” (ALMEIDA, 1998, p. 57). 

Como vimos, na construção social do modelo de masculinidade 

patriarcal (homem duro67, segundo BADINTER, 1993, p. 133-138), não é 

permitido ao homem mostrar qualquer tipo de sentimento ou fraqueza. E 

justamente por buscar seguir este modelo, ironicamente, Ramos morre: 

Ramos viria, porém, a falecer seis anos após o casamento, morto 
desastradamente num acidente com uma hérnia infectada. Tinha 
chegado a casa e dirigido directamente para a casa de banho porque, 
em sinal de protesto por uma qualquer ofensa que julgava terem-lhe 
feito no Telégrafo, decidira nunca mais voltar a fazer chichi nas 
instalações do serviço (ALMEIDA, 1998, p. 56). 
 

A personagem não permitia que a contrariassem. Ramos, apesar de 

considerado um bom funcionário, sempre arrumava disputas com seus colegas 
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 Homófobo e misógino, viril, mas mutilado afetivamente, sob exigência de superioridade, independente e 

sem fragilidades, com obsessão pelo desempenho, forte, audaz, agressivo e até violento. Ideal poderoso 

no inconsciente coletivo masculino. Suspeita-se que “este ideal masculino seja fatal ao próprio homem” 

(BADINTER, 1993, p. 145). 
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de trabalho, porque precisava sempre mostrar que tinha razão. E por não 

querer demonstrar sua fraqueza e nem aceitar as atitudes dos colegas, acabou 

em uma situação absurda: 

 
Ora, justamente acontecera que a mulher tinha acabado de flitar a 
casa de banho por causa de um mosquito que ali encontrara e, mal 
entrou, Ramos desatou aos espirros, alérgico como sempre tinha sido 
a qualquer coisa que cheirasse, fosse perfume, fosse mau cheiro, 
fosse simples ar a passar [...] (ALMEIDA, 1998, p. 56). 
 

Por desconhecer a fragilidade do marido, suas alergias, Rosalinda cria 

as condições para que Ramos tenha um fim trágico: 

 
E enquanto fazia o seu chichi sentiu que um espirro se aproximava. 
Fez um grande esforço para se conter ou ao menos fechar a válvula 
da urina, mas infelizmente foi completamente impossível. Deixou 
então escapar um violentíssimo espirro que lhe arrebentou não se 
sabe que vaso interior, causando-lhe uma imediata dor no baixo-
ventre lado esquerdo (ALMEIDA, 1998, p. 56-57). 
 

A ironia da situação, para um homem que não queria demonstrar uma 

fraqueza à esposa, é morrer em virtude de um espirro. Sarcasticamente, a 

narrativa parece questionar a máxima de que a masculinidade deve ser 

sinônima de força e preparo para enfrentar qualquer obstáculo: 

No dia seguinte ao acidente guardou leito e no terceiro dia foi levado 
ao hospital já urinando sangue. Morreu no quarto dia, vítima de uma 
insuficiência cardíaca quando já se encontrava na sala para ser 
operado à hérnia (ALMEIDA, 1998, p. 57). 
 

Neste caso, a busca por um padrão de masculinidade hegemônica 

acaba por ser fatal. Se observarmos as estatísticas, a expectativa de vida dos 

homens, na maioria dos países, é inferior à das mulheres, o que os leva, 

muitas das vezes, a descurar da própria saúde por preconceitos oriundos de 

uma visão machista. 

A conjugalidade entre Ramos e Rosalinda, do tipo conservador, 

acarreta, com a morte do marido, alívio e reflexão por parte da esposa: 

 
A bem da verdade, e passado o choque inicial da morte, o que sentiu 
foi apenas um grande alívio com o desaparecimento do marido. 
Desde sempre sabia ser o casamento sobretudo uma cruz para a 
mulher, todavia nunca tinha imaginado que fosse uma cruz não só 
pesada como também sem qualquer contrapartida (ALMEIDA, 1998, 
p. 58-59). 
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Baseada na desigualdade (“sem qualquer contrapartida”) e na 

subalternidade, a relação entre os gêneros resume-se, para as mulheres, numa 

“cruz” a carregar e não numa parceria. Nos novos modelos de conjugalidades, 

conforme vimos no primeiro capítulo, a relação deve ser parceira e a mulher 

não é mais a “empregada” da casa ou a “rainha do lar”, cabendo a ambos uma 

divisão justa das tarefas. Além disso, como vimos no contexto cabo-verdiano, o 

atual código de família prevê também que as tarefas domésticas sejam 

divididas igualmente, não “pesando” somente para as mulheres. 

Após o trauma do primeiro casamento, Rosalinda decide ficar sozinha 

por muito tempo, pois o falecido havia deixado uma pensão que lhe dava uma 

boa autonomia financeira. 

Assim, durante anos resistiu à solidão da viuvez e ao assédio do 
velho Alberto Teixeira que a conquistava com versos da Florbela 
Espanca, mas quando encontrou o Macedo sentiu que as suas 
defesas se abriam ao dominador encanto daquele antigo vizinho 
(ALMEIDA, 1998, p. 59). 
 

Ressurge Fernando Macedo, regressado do estrangeiro e muito 

mudado, com ideias novas e revolucionárias, diferente de todos os homens que 

ela já havia conhecido, e isto fez com que Rosalinda se aproximasse dele: 

 
D. Rosalinda confessaria mais tarde ao Teodoro que o Fernando que 
tinha reencontrado era não só completamente diferente do abusado 
jogador de pião que gostava de se meter com ela, chamando-Ihe de 
olhos de tâmara passada, como também um homem 
incontestavelmente diferente de quantos tinha conhecido em toda a 
sua vida (ALMEIDA, 1998, p. 59). 

 

Macedo possui caraterísticas típicas do modelo de masculinidade 

hegemônica. Homem de poder e influente, muito bem-sucedido nos negócios, 

demonstra ser culto e inteligente: 

Macedo tinha caído na cidade como um terramoto cheio de ideias, e 
ao que se dizia com bastante dinheiro. Trazia enormes caixotes de 
livros e revistas e pretendia criar uma agência de fornecimento de 
navios, uma coisa moderna e funcional [...] Era um homem 
exuberante e falador e mostrava possuir uma invejável bagagem 
cultural (ALMEIDA, 1998, p. 59). 

 

Porém, apesar de aparentemente encarnar aquele modelo 

hegemônico, o segundo marido de Rosalinda, Macedo, tem o perfil de um 

homem em transição. Há indícios claros de uma “nova masculinidade”, porém 
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ele ainda carrega o legado do homem patriarcal. Apesar de bem diferente de 

Ramos, Macedo ainda está em processo de transformação: 

 
Sentados dentro do carro, Macedo dizia-lhe coisas que ela intuía mas 
que não sabia se eram certas ou se já haviam sido ditas ou 
experimentadas. Falava do casamento como de uma relação de 
igualdade entre marido e mulher, e uma vez disse-lhe mesmo que o 
sexo nunca deve ser uma situação a que uma mulher se sujeita mas 
sobretudo um acto em que participa (ALMEIDA, 1998, p. 59). 

 

A postura dele em relação às ideias de Ramos é totalmente diferente. 

Enquanto o relacionamento com o primeiro casamento é uma “cruz” para 

Rosalinda, Macedo propõe uma relação de igualdade entre marido e mulher. 

Atualmente, como vimos, há vários modelos de conjugalidade, aqueles que 

ainda estão em transição e outros que já conseguem realizar uma divisão igual 

nas tarefas. O que Ramos propõe são ideias extremamente modernas, sendo 

que, mesmo na atualidade, pouco se tem discutido ou aceitado esses novos 

padrões, inclusive pelas mulheres. 

Além disso, ele vê a sexualidade feminina de forma muito diferente do 

que via Ramos. Macedo encanta Rosalinda ao afirmar que, na relação sexual, 

deve haver reciprocidade, mesmo sem saber o quanto ela havia sido reprimida 

por seu primeiro marido. Mas Rosalinda, por ter sido criada e educada no 

sistema patriarcal, que submete a mulher à função de procriadora, desconfia 

das palavras de Macedo: 

Ouvia-o com desconfiança, porque intuitivamente pensava ser 
apenas uma estratégia daquele homem bem vivido para mais 
depressa a levar para a cama e por isso, em vez de cortejá-la com 
estas palavras, ele apenas obtinha alarmá-la porque ela sentia o fogo 
que existia dentro de si consumindo-a, fogo que tinha sido a principal 
causa do seu não entendimento com o falecido (ALMEIDA, 1998, p. 
59). 

 

Há uma proposta de relação entre gêneros totalmente diferente da que 

Rosalinda tinha como seu primeiro marido. Mas ela, criada numa determinada 

tradição, não consegue compreender que pode haver efetivamente essa 

igualdade, ainda mais proposta por um homem. 

Macedo realmente busca novas relações entre os gêneros, sendo que 

logo sua postura modificará a forma como Rosalinda entendia o casamento e a 

relação entre o masculino e o feminino. Porém, por sua masculinidade ainda 
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estar em transformação, do homem duro para o homem doce (BADINTER, 

1993, p. 133-189) seu relacionamento com Rosalinda também sofre uma 

transição: quando a conheceu, estava mais evidente sua postura de homem 

doce; contudo, ao vê-la progressivamente se libertar do jugo desigual, 

ressurgem as características do homem duro. 

Como já vimos, Ramos se suicidou no dia da Independência de Cabo 

Verde. Várias suposições foram levantadas, desde questões políticas, dívidas e 

mesmos supostos casos de traição de Rosalinda. Havia muitos na cidade que 

desconfiavam da fidelidade da esposa dele, sendo que constantemente 

Macedo recebia telefonemas e cartas afirmando que Rosalinda tinha amantes. 

Certa vez, julga quase tê-la pego em flagrante:  

 
Macedo apenas tinha ouvido uma única frase completa, «Então até 
logo à noite!», que qualquer outra pessoa teria logo interpretado 
como sendo uma despedida. Parece que nessa altura ele andava 
muito desconfiado da mulher porque, quando chegou junto dela, já se 
encontrava munido do cabo de uma vassoura. 
E de todo fora de si escaqueirou o aparelho de telefone a furiosas 
vassouradas, sem coragem no entanto para agredir a mulher 
(ALMEIDA, 1998, p. 26). 

 

Ao ouvir a conversa da esposa ao telefone, Macedo acredita ter 

encontrado evidências de que ela havia marcado um encontro com o amante e 

quebra o telefone, deixando-o em cacos, como forma de transferência para não 

agredir a esposa. Fica claro que sua masculinidade está em transição, pois a 

insegurança o leva a atitudes violentas: 

 
Nesse destempere acabou mesmo por ter uma leve perturbação de 
origem cardíaca que o obrigou a encostar-se a uma mesa, respirando 
de boca aberta e língua de fora, pelo que D. Rosalinda teve 
imediatamente que o socorrer com um copo de água que foi buscar 
ao frigorífico na cozinha (ALMEIDA, 1998, p. 26). 
 

Apesar de não utilizar de violência para com a esposa, Macedo precisa 

afirmar sua virilidade ao desafiar e mesmo prometer dar uma surra naquele que 

estivesse cortejando Rosalinda: 

E por isso, não obstante ser um indivíduo de temperamento nervoso, 
especialmente depois de algumas horas de paródia, mesmo na mais 
acalorada discussão com ela nem uma vez chegou a levantar a mão 
para lhe bater. Porém e em compensação, desde o mais antigo 
tempo colonial que vinha prometendo dar uma violenta carga de 
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porrada a quem quer que fosse que ele descobrisse arrastando a asa 
à mulher (ALMEIDA, 1998, p. 32). 

 

Macedo continua a receber constantes telefonemas, alertando-o sobre 

as traições da esposa, mas ele nunca conseguiu flagrá-la, pois Rosalinda 

sempre conseguia, com muita habilidade, convencê-lo de que era apenas 

intriga do povo e de que sempre foi fiel: 

 
Tens que deixar de ser tonto de uma vez por todas, tens obrigação de 
saber que não obstante tudo tu és o meu único amante. Antes de ti só 
um homem me conheceu e depois de ti nenhum outro homem esteve 
comigo como estás a pensar (ALMEIDA, 1998, p. 68). 

 

Nas crises de desconfiança, Macedo trazia à tona o ranço do homem 

duro: sentia-se desonrado, concepção associada à virgindade/fidelidade 

femininas:  

Nessas ocasiões ele logo começava a meter-se nos copos e a 
apregoar em voz alta, em todos os bares da cidade, que andava de 
soquete com pregos de ferro no bolso para partir a cara ao primeiro 
que ele soubesse estar atrás da sua esposa (ALMEIDA, 1998, p. 68). 

 

Como forma de recuperar sua honra perante a sociedade, ele usaria da 

violência, um dos elementos da construção da masculinidade hegemônica, se 

fosse necessário. 

Outra característica da conjugalidade patriarcal tradicional (padrão 

recente, “produto claro do mundo moderno”, para CONNELL, 1995, p. 191, 

vinculado ao que o estudioso chama de “família tradicional”) é expressa por 

Macedo, ao impor à esposa que não trabalhasse fora de casa, o que não a 

impedia de sair todos os dias para tomar seu café no Royal: 

Continuava a sair de casa todos os dias às dez horas para tomar o 
seu café no Royal, depois fazia as suas compras domésticas e 
regressava a casa cerca do meio-dia para as últimas ordens acerca 
do almoço. Um bocado por imposição do Macedo, um bom bocado 
por preguiça própria, acabara por abandonar o seu emprego e 
instalara-se como doméstica (ALMEIDA, 1998, p. 31). 

 

Em certa ocasião, Macedo está em viagem e recebe informações de 

que Rosalinda estava se encontrando com um português de nome Vitorino. Ao 

voltar imediatamente ao país, ruma direto ao hotel onde o suposto amante está 

hospedado e lhe dá uma surra.  



189 

 

O texto é conduzido de forma que paire a dúvida se Rosalinda traiu o 

marido ou não. Há vestígios da traição, que logo são negados. Por exemplo, ao 

se explicar sobre os comentários de que ela havia saído para dançar com 

Vitorino, argumenta: 

Eu é que lhe disse se queria ir um bocadinho para espairecer e por 
sinal só ouvimos música [...] E até aconteceu uma coisa engraçada, 
porque um fulano qualquer pediu-me para dançar, eu recusei, nem 
sequer o conhecia, mas ele insistiu, insistiu mesmo de uma forma 
pouco delicada, e então o Vitorino levantou-se em frente do rapaz, 
embora ele seja pequenino, coitado, disse ela sorrindo, mas 
empertigou-se todo e disse, sou amigo do marido desta senhora, ela 
encontra-se aqui comigo e à minha guarda e para a defender de 
qualquer vexame sinto-me capaz de fazer qualquer disparate, 
incluindo usar a força (ALMEIDA, 1998, p. 89). 

 

O marido acredita em seus argumentos e por um momento até se 

arrepende da surra que havia dado no português, que reduplica o 

comportamento violento de Macedo na defesa de Rosalinda. Mas, em outra 

passagem, surge uma nova versão do mesmo fato, o que acaba por desmentir 

a versão de Rosalinda ao marido: 

 
Ainda na véspera, os dois na boite Je T’Aime, o Vitorino tinha 
briosamente perguntado a um jovem que atrevidamente a convidava 
para dançar se ele não estava a ver que D. Rosalinda era o seu par, 
que ele não a cederia por preço nenhum a ninguém nem por um 
minuto. E como o jovem tivesse insistido no convite, Vitorino zangou-
se e ameaçou brigar, disse mesmo que D. Rosalinda era uma pessoa 
que ele estava disposto a defender com unhas e dentes e pela qual 
seria capaz de matar ou dar a vida (ALMEIDA, 1998, p. 70). 

 

A existência de duas versões do fato, uma para o marido, na fala de 

Rosalinda, e outra exposta pelo narrador, leva o leitor à desconfiança. Há 

outros indícios quanto à traição de Rosalinda com Vitorino, mas que o próprio 

Macedo não consegue comprovar. Dessa forma, antes de aceitar os 

argumentos da esposa, e logo após a surra que havia dado no português, 

Macedo manda seu advogado, Dr. Alírio, negociar a situação. Ao chegar ao 

quarto, o advogado se apresenta como representante de Macedo e relata que 

seu cliente quer uma indenização pelo que fez com sua esposa. Alírio fala que 

Rosalinda já havia confessado tudo e que Macedo não deixaria a humilhação a 

que foi exposto sem reparação. Porém, a resposta de Vitorino desagrada o 

advogado: “E foi quase sardónico e com um ar de infinito desprezo que 
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perguntou quanto é que aquele bruto queria meter no bolso por ele lhe ter 

montado a mulher” (ALMEIDA, 1998, p. 73). 

Esta confissão talvez fosse a prova de que realmente Rosalinda havia 

traído Macedo com Vitorino, mas poderia ser apenas uma tentativa de o 

português afirmar sua masculinidade, após ter levado a surra, pois acreditava 

que com dinheiro resolveria todo o problema e ainda sairia da situação como 

um homem viril que possuiu a mulher do outro. 

O advogado, inconformado com o tom das palavras, enaltece o cliente 

e afirma que Macedo é um homem muito próspero e de muitos bens, 

comparado a poucos daquelas Ilhas. Desta forma, seu cliente quer ter sua 

honra reparada por um duelo com armas: “O que ele espera de si, caro Sr. 

Vitorino, é que saiba honrar a sua qualidade de homem que pretende ser 

macho e lhe ofereça uma reparação pelas armas” (ALMEIDA, 1998, p. 73-74). 

Há uma grande ironia nesta situação, pois um homem que estava em 

um processo de transição para uma nova masculinidade, ao se sentir 

desonrado, exige um duelo, ou seja, uma solução extremamente violenta e 

anacrônica. É sem dúvida a maior oscilação da masculinidade de Macedo, do 

homem culto e liberal, ao homem patriarcal medieval, que “repara” sua honra 

com armas. 

Ao concluir que não resolveria aquela situação com dinheiro, sinônimo 

de poder para a masculinidade
68

 hegemônica, Vitorino, desespera-se: “Vitorino 

ficou fora de si: Ele está mas é doido varrido, gritou, nenhuma mulher merece 

tanta maluquice” (ALMEIDA, 1998, p. 74). 

E o absurdo da proposta é ainda maior, porque caso o português não 

aceite o duelo, segundo o advogado, estará sujeito ao seguinte: 

[...] se o senhor não tiver a coragem suficiente para aceitar o duelo 
que honrosamente ele lhe propõe, fica desde já comprometido a 
esperá-lo dentro do bar Xe Nu ou, na pior das hipóteses, em qualquer 
outro lugar da cidade, mesmo que seja em plena rua, e ali mesmo, 
publicamente, ele lhe escarrará na cara, após o que lhe despirá as 
calças e o enrabará como um macho. Tudo publicamente e na 
presença de pessoas amigas e idóneas que ele convidará para 
pessoalmente assistirem ao seu desagravo (ALMEIDA, 1998, p. 73-
74). 

 

                                                             
68

 Grupos de homens lutam por domínio através da definição social de masculinidade, segundo Robert 

Connell (1995, p. 191). 
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Não sabemos se realmente esta proposta parte de Macedo ou de seu 

advogado, quando sente que o cliente estava sendo humilhado com as 

colocações do suposto amante. Mas é até cômica de tão absurda a proposta, 

visto que nem mesmo em sociedades patriarcais medievais há descrições de 

tal tipo de punição. Esta situação traz pelo menos duas características típicas 

do desejo de afirmar a masculinidade: primeiramente, a forma pública, até 

mesmo com testemunhas; em segundo lugar, sodomizar outro homem, de 

acordo com a masculinidade hegemônica, é colocá-lo em situação de 

subordinação e humilhação, já que o penetrado será considerado menos 

homem, ligado ao passivo feminino. 

Diante dessa situação, Vitorino procura um advogado, o Dr. Rocha, 

para que possa intermediar seu problema e tentar resolvê-lo com Macedo. E ao 

seu representante, confessa: 

 
Estava aproveitando esses dias para ter um melhor conhecimento do 
terreno quando calhou um encontro social e uma apresentação 
precisamente da esposa do Macedo, com quem aliás logo 
simpatizou, uma verdadeira senhora como não sabia que existisse 
em África, onde julgava toda a gente ainda vestida de tanga, mas 
devia dizer que teve no entanto o cuidado de muito salvaguardar a 
honra de D. Rosalinda, que considerou aliás uma senhora impoluta e 
de grandes virtudes e cuja amizade muito o tinha honrado. Só que o 
marido assim não tinha entendido, e além da sova mestra queria 
agora desafiá-lo para um duelo a quatro metros de distância 
(ALMEIDA, 1998, p. 78). 
 

O leitor fica sem poder definir, diante do problema, se Vitorino falou a 

verdade ao seu advogado, negando agora que havia tido contato mais íntimo 

com Rosalinda. Percebe-se que é intencional, na novela, esta construção 

ambígua. 

Vitorino nega veementemente, em várias passagens, que haja tido 

encontro(s) amoroso(s) com Rosalinda, mas apenas um jantar social. Ela, por 

sua vez consegue finalmente convencer o marido de que não havia o traído. 

Não há dúvidas da força de manipulação que Rosalinda exerce em Macedo, 

pois mesmo com evidências de sua traição, ela sempre consegue escapar de 

qualquer acusação:  

D. Rosalinda acabara por lhe «confessar tudo», desde o início do 
casamento tinham decidido que nunca por nunca haveria mentiras 
entre eles por maiores e mais desagradáveis que fossem as 
verdades, e ele agora acreditava que não tinha acontecido nada de 
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especial afora a má-lingua de São Vicente e o zelo de alguns amigos 
mais ciumentos que se tinham deixado impressionar com uma 
simples nuvem, pensando que fosse a própria Juno em pessoa, mas 
graças a Deus agora estava tudo esclarecido (ALMEIDA, 1998, p. 82- 
83). 

 

Macedo, convencido pela esposa, desiste do duelo e chega a se 

arrepender da surra que deu no português e faz outra proposta para acabar 

definitivamente como o assunto. Um protocolo que ambos assinam afirmando 

que Vitorino jamais havia tido qualquer envolvimento com sua esposa e 

Macedo havia se excedido ao bater no português, sendo que desta forma 

resolveriam definitivamente a questão. 

A dúvida quanto à traição permanece e, em conversa com o terceiro 

marido, seu confidente, Rosalinda afirma:  

 
Uma mulher deve em todas as circunstâncias, por mais adversas que 
sejam, procurar a todo o preço manter bem alto o orgulho do seu 
companheiro, especialmente em questões tão delicadas como são as 
desta natureza. Por mais verdade que seja, acrescentava, nunca uma 
mulher deve confessar ao seu marido que esteve com outro homem, 
porque, mais que todas as outras coisas da vida, isso é algo que lhe 
amachuca o orgulho de forma miserável. E no meu caso concreto, 
concluía sorrindo, nem precisava mentir porque sempre lhe fui o mais 
fiel possível (ALMEIDA, 1998, p. 40). 

 

Por outro lado, enquanto Macedo apenas desconfiava e buscava uma 

oportunidade para dar um flagrante em Rosalinda, esta sabia que ele a traía, 

pois o marido saía à noite para resolver algo no escritório e sempre, quando 

voltava, ia direto para o banho: 

 
Ora, um dia Macedo chegou cerca das cinco da manhã. [...]  Estás a 
abandonar a tua mulher, disse-lhe. Macedo dirigiu-se à casa de 
banho sem responder e ela seguiu-o porque queria continuar a 
conversa e por isso abriu a porta quando ele já se despia. Disse ter 
reparado que um ténue cheiro a perfume se desprendia do Macedo e 
chegava ao seu olfacto. Macedo entrou na banheira e ensaboou-se 
mas o cheiro persistia no ar, um cheiro reles e vagabundo de perfume 
comprado a meias garrafas. Apenas disse ao marido: Estás a 
tresandar a perfume de mulher barata (ALMEIDA, 1998, p. 65-66). 

 

Rosalinda sabia da infidelidade do marido. Mas, segundo a dupla moral 

sexual (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 35) estabelecida pelo sistema patriarcal, 

ao homem é permitido ter outras mulheres, desde que cumpra com sua função 

de provedor; este, por sua vez, espera de sua esposa total fidelidade sexual. 
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Além desta cena do banho, há outra passagem que remete à traição que 

Macedo cometia, apesar da paixão que sentia pela esposa: 

Macedo tinha uma fraqueza conhecida da mulher e de toda a cidade, 
porque sempre que estava com os copos a confessava aos berros: 
nunca tinha conseguido libertar-se do provocante fascínio dos lábios 
e do corpo de D. Rosalinda. Por mais mulheres que arranjasse fora 
de casa, por maiores que fossem as amantes que tivesse, acabava 
sempre rastejando pela beira da saia da mulher, sem nunca se saciar 
daqueles seios que continuava a sentir belos e duros, embora o 
tempo os tivesse tomado um tanto flácidos (ALMEIDA, 1998, p. 42). 

Fica claro que era sabido por todos que Macedo tinha várias amantes, 

mas que nunca conseguia esquecer Rosalinda. Muito possivelmente, como ele 

tinha sua masculinidade em transição, ela também estava transformando sua 

feminilidade: 

Mas acima de tudo Macedo considerava D. Rosalinda uma obra sua 
e muito pessoal, [...] Tinha-a amamentado como a um bebé, primeiro 
com palavras que ela ouvia em êxtase em infindas horas de 
conversa, e depois na cama onde carinhosamente a tinha ajudado a 
despertar e a dar rédea solta a uma sexualidade durante anos 
cuidadosamente reprimida [...] (ALMEIDA, 1998, p. 41). 
 

Macedo tinha a noção de que Rosalinda não era a mesma mulher de 

quando a conheceu em sua viuvez e após anos sendo reprimida por seu 

primeiro marido. Foi com ele que Rosalinda se descobriu como mulher e que 

fez despertar toda a sexualidade que não podia demonstrar com Ramos. 

Apesar de perceber estas mudanças, aos poucos Macedo nos dá indícios de 

que não estava preparado para as transformações da esposa: 

Como D. Rosalinda disse ao Teodoro, Macedo sabia tudo sobre 
todas as coisas e tinha-lhe ensinado tudo. [...] Por exemplo, foi ele 
quem me ensinou a ouvir música, quem me ensinou a ler os bons 
livros, quem me ensinou a ver cinema e foi ele também quem viria 
depois a ensinar-me a fazer amor. [...] ele despertou-me para a vida e 
abriu-me e fez-me ver coisas que estavam à minha frente mas que eu 
não conseguia ver (ALMEIDA, 1998, p. 41). 

Além disso, Macedo a instruía com ideias modernas, que havia 

conhecido na Europa e que muito encantaram Rosalinda. Era diferente de tudo 

que ela já havia ouvido, e mais do que isto, como poderemos perceber, as 

informações que recebia corroboravam o que ela esperava e sentia:  

Por exemplo, foi ele que me ensinou que a fidelidade deve ser 
sempre uma opção e não uma imposição cultural e que diferença 
nunca deve significar desigualdade. Ora, naquele tempo esses 
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conceitos eram absolutamente revolucionários e necessariamente 
devia adorar o homem que nos ensinava, sobretudo depois do azar 
de ter tido como primeiro homem da minha vida um indivíduo do 
calibre do falecido Ramos (ALMEIDA, 1998, p. 43). 

Macedo realmente buscava, com Rosalinda, uma nova relação entre os 

gêneros, mas ele não esperava que ela não só entendesse tudo o que lhe 

“ensinava”, como passasse a pensar por si mesma, contrariando os interesses 

dele em controlá-la: 

Só que mais tarde ele começou a dizer que eu via mais do que me 
mostrava e com o tempo isso passou a desagradar-lhe. No fundo no 
fundo o que ele queria era que eu continuasse a pensar pela cabeça 
dele e não admitia que de iguais premissas eu concluísse de forma 
diferente (ALMEIDA, 1998, p. 42-43). 

 
Por ser um homem ainda em transição de masculinidade, Macedo não 

estava preparado para as transformações em Rosalinda e se arrepende: 

[...] no período do pior desvario da D. Rosalinda, quando ele era 
sobressaltado no escritório pela suspeita de que naquele preciso 
momento ela se encontrava nos braços de outro homem, e por isso 
saía desarvorado em sua busca onde quer que estivesse, chegou 
muitas vezes a lembrar-se do seu compadre Saraiva que sempre o 
aconselhava: É um erro, compadre, a mulher que serve ao homem 
tem que ser mulher burra, abrir os olhos à própria mulher é como 
alimentar a cobra que nos matará com o seu veneno (ALMEIDA, 
1998, p. 42). 
 

Além disso, apesar de afirmar ser um homem sexualmente realizado 

(ALMEIDA, 1998, p. 61) em algumas passagens fica evidente que ele temia 

não estar satisfazendo plenamente sua mulher e exercita sobre ela o 

sentimento de posse:  

Algumas vezes chegou a regressar a casa de madrugada, 
encontrando o marido já deitado. Por orgulho ele nunca lhe 
perguntava onde tinha estado, mas em compensação possuía-a com 
uma raiva e em posses que considerava demoradas, na vã 
esperança de alguma vez ela se confessar cansada e desse modo 
fornecer-lhe um pretexto plausível para perguntar onde tinha estado e 
a fazer o quê, mas a verdade é que ele tinha sempre a frustrante 
sensação de apenas a deixar mais faminta (ALMEIDA, 1998, p. 66). 

 

Macedo não queria parecer que controlava sua mulher, desejava que 

ela se considerasse livre e fosse vista de tal forma, porém, as saídas dela 

sempre o incomodaram muito. No fundo ele esperava satisfações a respeito, 

mas não poderia simplesmente interrogá-la, pois isto iria contra as ideias que 
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lhe ensinava. E quando Rosalinda voltava para casa, o “fantasma” do apetite 

sexual de sua esposa o assombrava: 

[...] nunca conseguir saciar completamente a mulher, por maiores que 
fossem os seus esforços de contenção para fazer adiar o momento 
de suprema humilhação e ódio em que a via sobre a cama, ofegante 
e retorcendo-se como uma cadela em cio, [...] Rosalinda nunca se 
saciava mas também nunca se queixava, uma vez ele tinha chegado 
a fazer um esforço heróico de horas e mais horas até escorregar para 
o lado dela dorido e sem forças, embora sorrindo feliz pelo trabalho 
prestado, mas na semiobscuridade do quarto ela apenas o olhou com 
aqueles olhos ainda brilhantes de luxúria e disse, Foi muito bom mas 
soube a pouco (ALMEIDA, 1998, p. 86-87). 

 

E por não senti-la satisfeita, Macedo acreditava que ela poderia 

procurar outros homens para satisfazê-la. Ao incentivar sua liberdade sexual, 

Macedo não espera que Rosalinda o superasse e fosse muito além do que ele 

mesmo imaginava: 

Desde o segundo ano do casamento que vivia no inferno de saber 
que nunca conseguiria satisfazer a mulher, e por isso vivia no terror 
constante de a imaginar com outros homens com quem ela repetia 
todas as carícias que lhe tinha ensinado (ALMEIDA, 1998, p. 87). 

Apesar desta sua preocupação constante, Ramos não conseguiu 

encontrar sua esposa com outro homem. Mesmo com muitas evidências em 

alguns casos, como no de Vitorino, ela sempre tinha bons argumentos para 

convencê-lo. Dessa forma, ele morre sem saber se era traído, mas no final do 

texto tudo se esclarece: 

 
Porém, sempre que D. Rosalinda entra no Xe Nu depois da missa in 
memoriam, e enquanto o Teodoro a ajuda a trepar para um dos 
bancos altos antes de começar a tirar a boca de morte, não deixa de 
se lembrar daquele tuguinha pequenino e amável que tinha sido o 
único dos seus amantes a levar uma sova do falecido (ALMEIDA, 
1998, p. 97). 

O que era evidente acaba se confirmando. Não era de se esperar o 

contrário, pois da mesma forma que Macedo era um homem em transição para 

uma nova masculinidade, Rosalinda era uma mulher em transição para uma 

nova feminilidade, que não aceitaria ser traída pelo marido sem que pudesse, 

pelo menos, ter o mesmo direito.  

A dupla moral sexual do sistema patriarcal, em que ao homem é 

possível ter amantes sem comprometer sua honra, desde que sua esposa se 
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mantenha fiel, não é mais cabível, segundo esta narrativa. A igualdade entre os 

gêneros passa a ser um exercício por parte da mulher. 

Não se trata de as novas masculinidades e feminilidades não terem 

compromisso com a conjugalidade, mas que a mulher jamais se submeterá à 

traição do marido sem entender que tem o mesmo direito à liberdade sexual. 

Sobre o terceiro marido, Teodoro, pouco podemos analisar ou afirmar, 

apenas que Rosalinda exercia total controle sobre ele, a ponto de exigir, para 

que o casamento fosse possível, que ele a acompanhasse todos os anos à 

missa In memorian de Fernando de Macedo, e assim acontecia por cinco anos. 

Além disso, a protagonista exigia que Teodoro aceitasse sua nova feminilidade, 

tanto que Rosalinda argumenta, depois de se submeter a uma laqueação: 

 
[...] já não estou em idade de aturar meninos, já tenho chatices que 
chegam e sobejam. Teodoro lamentaria depois não ter sido 
consultado sobre este importante pormenor, disse que a vida de um 
casal deve ser decidida a dois e não unilateralmente, mas D. 
Rosalinda fez-lhe ver que ela tinha decidido laquear antes de se 
casar, e de qualquer forma a decisão de ter filhos ou não pertence ao 
foro íntimo de cada mulher, não faz parte da vida de nenhum casal 
(ALMEIDA, 1998, p. 54). 

 
Percebemos que, face à postura firme de Rosalinda com sua nova 

feminilidade e com o direito de decidir seja o que for referente ao seu corpo, já 

há também um esboço de postura igualitária, por parte de Teodoro, pois ele 

acredita que o assunto deveria ter sido decidido a dois. Um homem duro, que 

acredita que a mulher é sua propriedade, afirmaria que ela o deveria ter 

consultado ou mesmo ter pedido sua autorização.  

Constatamos, portanto, na novela pelo menos quatro figuras centrais 

masculinas: Ramos, mais próximo do modelo patriarcal do homem duro; 

Macedo, homem em transição, que, apesar de ter ensinado a Rosalinda novos 

valores e ideias sobre a relação entre os gêneros, como igualdade e 

reciprocidade, quando era colocada em risco a sua “honra”, exteriorizava o que 

ainda havia em si do modelo hegemônico patriarcal. Acreditamos que Macedo, 

embora apresentasse indícios de uma nova masculinidade, vivia uma crise69 

constante em relação à sua identidade masculina, seja pelas traições da 

esposa, pela falta de poder que a Independência do país lhe traria, ou mesmo 

                                                             
69

 No sentido não somente de tensão, dúvida, mas também no de transformação, transição. 
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em consequência de dívidas de jogo; todos estes elementos estão ligados a 

uma crise que ele vivia em relação à sua masculinidade. 

Já Vitorino, apesar de se aproximar da masculinidade hegemônica, 

pois exercia poder e tinha prestígio social, acovarda-se diante de Macedo; e 

por último Teodoro, que é o único marido vivo de Rosalinda, ainda tem chances 

de desenvolver uma nova masculinidade, desvencilhando da ideologia 

patriarcal e da busca de um modelo ideal de masculino. 

E não poderíamos deixar de destacar a única figura feminina, 

Rosalinda, que é a personagem que, dentre todas as novelas, mais podemos 

evidenciar as transformações do feminino. No seu primeiro casamento, 

oprimida pelo marido e tratada como objeto, reprimida sexualmente de forma 

constante; depois, com seu segundo marido, assume uma nova proposta em 

relação aos gêneros e percebe que é necessário modificar sua feminilidade; 

com o terceiro marido, demonstra tal independência que o leva a uma 

transformação em sua masculinidade. A trajetória da regulação dos desejos da 

mulher (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 39) pelo marido à assunção da 

subjetividade feminina marca a personagem Rosalinda como exemplar de 

algumas estratégias da emancipação das mulheres. 

 

 

6.2 As Mulheres de João Nuno 

 

A segunda novela do livro Estórias de Dentro de Casa tem como 

título “As mulheres de João Nuno”. O texto é centrado na personagem João 

Nuno e nas relações que ela estabelece com as suas namoradas e 

empregadas. De forma irônica, invertem-se na narrativa os papéis sociais70 das 

mulheres que aparecem na vida da personagem, pois João atribui maior 

importância às serviçais: “[...] ele tinha chegado à precipitada conclusão de que 

a única mulher verdadeiramente imprescindível a um homem é a sua 

empregada doméstica [...]” (ALMEIDA, 1998, p. 102). 

                                                             
70

 Entendemos “papel social” como padrão ou norma de comportamento que se espera daquele que 

ocupa determinada posição na estrutura social (BURKE, 2002, p. 71). 
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João Nuno transita por algumas definições de masculinidade: possui 

toda a sensibilidade do homem doce, porém, embora de forma disfarçada deixa 

transparecer características do homem duro. Diferentemente de Fernando 

Macedo, da novela “In Memorian”, que se apresenta como um homem em 

transição de masculinidades, João Nuno se utiliza das características do 

homem doce apenas para conquistar mulheres. Ele representa a figura típica 

do Dom Juan (seu nome é João), que deseja conquistar, mas não quer se 

envolver emocionalmente com nenhuma mulher. A conquista é apenas um jogo 

que quer sempre vencer. Simbólico desta atitude é o azulejo que mandou 

colocar na frente da casa, com os seguintes dizeres: “Por favor, não me fales 

em juntar trapinhos. Antes de ti muitas outras tentaram inutilmente engatar-me. 

[...] Durante o dia a Luísa detesta mais mulheres nesta casa (ALMEIDA, 1998, 

p. 102). 

Luísa não é sua esposa, companheira ou mesmo mãe, como se 

poderia pensar, mas, sim, sua empregada. Explicitaremos outras passagens 

em que fica evidente essa inversão dos papéis sociais femininos. Além disso, 

pretendemos apresentar essas personagens femininas que aparecem na vida 

de João Nuno e algumas marcas das relações que este estabelece com elas. 

A primeira conquista amorosa de João Nuno é Rosa Maria. No contato 

inicial com a pretendida, como estratégia para conquistá-la, ele finge não 

perceber a sua presença, enquanto todos os homens a cobiçavam. Rosa se 

aproxima de João na saída de um bar e depois de uma conversa acabam a 

noite e o final de semana juntos. Rosa Maria, contudo, faz uma proposta que 

desagrada João: 

[...] talvez não fosse má ideia tentarem uma coabitação conjunta 
enquanto ela estivesse em São Vicente, argumentando com 
singeleza que ambos já estavam entrados na idade e ambos viviam 
solitários. Nenhum de nós chateará o outro, disse ela convincente, e 
creio mesmo que poderá ser divertido, pelo menos durante uns 
tempos (ALMEIDA, 1998, p. 103). 

A proposta fere a máxima exposta no azulejo à entrada da casa de 

João e este busca uma desculpa para esquivar-se do compromisso: 

 
Repara, disse-lhe com uma seriedade que não escondia um pânico 
completo, para além de ter o vício de ler deitado, a minha cama é 
apenas de corpo e meio e o meu despertador acorda-me todas as 
madrugadas para ouvir o noticiário internacional da BBC. Ora, para ti 
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isso seria uma chatice bem grande porque, como tenho o sono 
pesado como chumbo, ele tem que tocar bem alto para poder 
acordar-me (ALMEIDA, 1998, p. 103). 

 

A ideia de Rosa Maria querer permanecer além do tempo combinado o 

apavora. João queria apenas a conquista e depois disso, para ele, não havia 

mais sentido em levar aquela situação adiante. Claro que Rosa Maria percebe 

a estratégia evasiva: 

 
Mas poderias levantar-te e ir ouvir a rádio na sala, contrapôs Rosa 
Maria com decisão. Estás a ver, logo respondeu ele, ainda estamos 
na fase de simples negociações exploratórias e já estás a querer 
impor condições autoritárias (ALMEIDA, 1998, p. 103). 

 

João Nuno consegue encontrar argumentos para acabar com qualquer 

possibilidade de coabitação. Mas Rosa Maria detecta no comportamento dele 

alguma imaturidade no que se refere a relacionamentos, tanto que argumenta: 

 
Tu precisas de ser educado por uma mulher a sério, não por uma 
empregada doméstica, objetou a Rosa, mas ele não estava de 
acordo: Sou selvagem, explicou, sou rústico, gosto de chafurdar na 
desarrumação, nunca encontrar as coisas que procuro, estar em 
busca de um par de cuecas e encontrar uma toalha de prato na 
gaveta das roupas íntimas... (ALMEIDA, 1998, p. 103). 

 

Rosa Maria sabia que, para João Nuno desenvolver uma nova forma 

de masculinidade em que a conjugalidade fosse algo importante, precisaria se 

relacionar afetivamente com uma mulher e não apenas restringir-se a uma 

relação profissional com sua empregada. É na relação afetiva que surgem 

novas possibilidades para o masculino e feminino. Até este momento, João 

encarava as mulheres apenas como objeto, as namoradas para a conquista e 

sexo, e as empregadas para os afazeres domésticos. 

A sua primeira empregada, por exemplo, é definida apenas como a 

Velha-que-gastava-água-de-mais. Para João Nuno, ela apresentava graves 

defeitos (gastar água demais, num país seco como Cabo Verde, é altamente 

lesivo) e então a demite: 

 
[...] depois de ter despedido a Velha-que-gastava-água-de-mais e de 
cujos desmazeles tinha acabado por ficar farto ao fim de quinze dias 
de serviço dado que, para além de faladeira e rabugenta, a Velha não 
se importava de gastar cinco litros de água apenas para lavar um 
prato. Mas ele acabaria por definitivamente perder a paciência com 
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ela num dia em que chegou a casa e encontrou uma torneira a 
despejar na cozinha enquanto a Velha cantarolava na sala ao som da 
água jorrando (ALMEIDA, 1998. p. 106). 

 

Como justificativa, a velha argumentava que havia voltado de Angola e 

na região em que vivia a água era abundante e por isso se esquecia de que em 

Cabo Verde a água é dessalinizada e, portanto, precisava poupá-la.  

Pouco tempo depois de demitir a Velha-que-gastava-água-de-mais 

aparece em sua vida uma nova “namorada”, Lina. João a conhece e logo 

começa todo o processo de sedução para conquistá-la: 

Desde o primeiro momento que ele tinha intuído que a Lina era 
daquelas mulheres que adoram salamaleques, e por isso teve o 
cuidado de praticar todos os actos de cortesia de que se lembrou: 
abrir-lhe a porta do carro e fechá-la depois de ela estar acomodada, 
acender-lhe o cigarro sem aproveitar para lhe segurar a mão, deixá-la 
passar à frente sempre com uma frase a propósito de permeio, puxar 
a cadeira para ela se sentar, servi-la primeiro, interessar-se em saber 
a sua opinião sobre as tascas e os tocadores, mas sobretudo teve o 
especial cuidado de evitar todos os gestos que ela pudesse 
considerar atrevidos e que servissem para a espantar (ALMEIDA, 
1998, p. 111-112). 

João Nuno sabia perfeitamente como simular um homem doce, 

aparentando uma nova masculinidade muito diferente daquele modelo duro 

patriarcal, porém suas atitudes restringem-se a uma estratégia para conquistar 

as mulheres; quando a relação encaminha-se para um rumo mais consistente, 

João arruma uma forma de terminá-la. Lina, a princípio, fica encantada com as 

maneiras de João Nuno, plenas de cortesia, e “cai” na armadilha: 

 
Foi lá pelo final da tarde que ela sentiu necessidade de confessar. 
Disse com ternura que ele era dos homens mais bem-educados que 
tinha conhecido, que era adorável estar com ele, na verdade estava a 
sentir-se uma rainha, tratada com amizade, carinho e respeito. 
Mesmo na véspera qualquer outro se teria aproveitado do facto de 
estarem isolados na Lajinha para tentar alguma coisa. Por isso tinha 
ficado grata por ele se ter portado tão bem, tinha pena, mesmo muita 
pena, de o ter conhecido tão tarde, não sabia que ainda existiam 
homens assim em Cabo Verde, mas a verdade é que estava noiva, 
completamente noiva, com data de casamento já marcada e tudo 
(ALMEIDA, 1998, p. 113). 

 

Diferente de Rosalinda de “In Memorian”, que fica muito desconfiada 

das palavras e das maneiras de Macedo, embora ele parecesse honesto em 

suas ações, Lina não desconfia do estratagema de João Nuno. Ela já tinha 
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vivência fora das ilhas e havia tido contato com novas masculinidades, 

esperando que João fosse realmente diferente.  

Este, entretanto, fica muito contente com a notícia de que ela era noiva, 

pois poderia sair com Lina sem ter que assumir nenhum compromisso. A 

mulher o informa de que seu noivo é um alemão que no dia seguinte chegaria à 

Praia, nada podendo fazer para impedi-lo. João continua seu processo de 

sedução até que Lina o beija, embora logo ela se afaste, sem maiores avanços 

por parte de João Nuno. No dia seguinte, encontra o casal de noivos e é 

apresentado ao alemão por Lina, relatando sua impressão: “[...] teve que 

reconhecer que ele parecia um bom rapaz, amável, dedicado e sobretudo 

completamente apaixonado por ela, olhando-a com uma ternura capaz de 

enternecer o mais empedernido coração” (ALMEIDA, 1998. p. 114). 

Não obstante, esta constatação não o impede de consumar sua 

conquista. À noite, Lina chega e se oferece a beber com ele apenas um copo, 

enquanto o noivo toma banho, mas acaba ficando até a manhã do dia seguinte: 

“E ele, perguntou-lhe João Nuno de manhã, como vais explicar-lhe? Mas ela 

respondeu singelamente que não teria que explicar coisa nenhuma, não 

apareço e ele compreende o que significa” (ALMEIDA, 1998. p. 115). 

Embora João não demonstrasse intenção de assumir um compromisso 

com Lina, e mesmo sabendo que o outro era apaixonado por ela, isto não o 

impede de levá-la a deixar seu noivo. Para a masculinidade hegemônica 

patriarcal, o “homem de verdade” é aquele que vence em todas as 

circunstâncias, inclusive no processo de sedução, pois além de “ganhar” em 

relação ao outro, “prova” sua virilidade ao conquistar e ser desejado por uma 

mulher. 

O namoro com Lina não durará muito, já que, além do problema de 

João Nuno em assumir relacionamentos sérios, houve mais dois agravantes: o 

problema de pontualidade de Lina e o costume desta em gastar muita água: 

 
Mas não durou muito tempo, porque para a Lina o tempo não contava 
para nada e isso deixava-o fora de si. Na primeira noite em que a foi 
buscar a casa ela apareceu à hora que tinham combinado e ele 
exultou com a pontualidade, mas apenas para concluir dias depois 
que aquilo não tinha passado de um acidente. De facto ela começou 
a atrasar-se cada vez mais e certa vez ele teve que esperar mais de 
uma hora (ALMEIDA, 1998, p. 116). 
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Como João tinha sido gentil desde o primeiro encontro, Lina julga que 

não se importaria de esperar por ela o tempo que fosse necessário. Mas, por 

mais que João Nuno aparente ser um homem doce, na verdade ele não passa 

do homem duro, com o objetivo apenas de conquistá-la.  

Além disso, caso se propusesse a realizar todos os desejos da 

namorada, João seria tipificado como um homem mole, que “devia desprezar 

toda a virilidade e adotar os valores e comportamentos femininos mais 

tradicionais” (BADINTER, 1993, p. 147). Lina confunde a masculinidade de 

João com esta última forma, que evidentemente ele nunca assumiu: 

Por que então não telefonas e dizes que estás atrasada?, perguntou 
exasperado. Fazia-te perder o prazer de esperares pela tua rainha, 
respondeu com o seu sorriso mais quente, mas a paciência de João 
Nuno estava sendo atacada. E quando na vez seguinte ela apareceu 
à janela pedindo que esperasse ele foi-se embora (ALMEIDA, 1998, 
p. 116). 

 

Lina não compreende que, apesar da sensibilidade demonstrada, há 

um limite a ser respeitado no relacionamento:  

 
Duas horas depois Lina chegava de táxi e muito irritada. Ele tinha-a 
enganado fingindo que era um cavalheiro, e afinal das contas não 
tinha qualquer respeito por uma senhora. Por que fazes isso?, 
perguntou ele, não achas uma desagradável falta de educação pôr as 
pessoas a esperar? O dever de todo o homem que quer ser 
considerado um cavalheiro é esperar por uma senhora o tempo que 
for necessário, respondeu séria. Bom, mas já viste que eu não só 
estou longe de ser um cavalheiro, como também não tenho paciência 
para esperar. Prefiro por isso que me digas a hora certa em que estás 
pronta para sair. Mas Lina não estava de acordo: E o que é que te 
custa esperar por mim?, recriminava ela (ALMEIDA, 1998, p. 116). 

 

Lina confunde o masculino mole com o doce ou suave: neste caso, um 

cavalheiro, embora polido e sujeito a alguma fragilidade, não abre mão de sua 

virilidade e masculinidade em detrimento dos desejos da mulher (BADINTER, 

1993, p. 149). Numa conjugalidade moderna, os direitos e deveres são os 

mesmos para ambos os gêneros. 

Além dos atrasos, “coincidentemente” como a velha-que-gastava-água-

de-mais, Lina justificava que havia retornado do Brasil, onde não era 

necessário poupar água. Também por este motivo, João dispensa a namorada:  

 
As suas relações começaram a azedar-se porque, a par da 
impontualidade, houve entre eles desde o princípio o problema da 
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água. Quando a Lina se metia debaixo do chuveiro esquecia-se que 
estava neste mundo. Sorrindo beatificamente de cara voltada para a 
água em abundância. Mas estás em Cabo Verde, dizia-lhe João Nuno 
furioso, estás em São Vicente onde a água é dessalinizada, não 
fazes ideia das canseiras que este povo tem para conseguir uma lata 
d'água em casa. Tens que a poupar porque é um desrespeito para 
com todas as pessoas que me batem à porta pedindo um boião 
d'água, olha que ainda há bem poucos dias mandei embora uma 
empregada apenas porque ela tinha vindo de Angola e, como tu, 
tinha o vício de gastar água... (ALMEIDA, 1998, p. 116, 117). 

 

Por mais que seja evidente a preocupação de João Nuno em relação 

ao consumo excessivo de água em Cabo Verde, por economia financeira ou 

por questões sociais e ambientais, tanto a velha-que-gastava-água-de-mais 

como Lina conseguiam irritá-lo profundamente, chegando, no relacionamento, 

a ponto de: 

E nem tinham chegado a um mês juntos quando de novo ele se 
surpreendeu a examinar os sintomas: se ela telefonava a dizer que 
queria ir tomar um copo, ele logo inventava uma saída urgente. 
Porque sobretudo começou a viver no terror de a ouvir na casa de 
banho despejando o chuveiro, ela era mil vezes pior que a Velha-que-
gastava-água-de-mais. Uma ou outra vez que apareceu sem avisar 
ele inventou dores de cabeça para não ir com ela para a cama, 
porque sabia que depois do amor tendia sempre a postar-se debaixo 
do chuveiro em demorados duches (ALMEIDA, 1998, p. 117). 

 

Ao comparar a empregada e a namorada, João não demonstra critério 

afetivo distintivo.  

Na sucessão de empregadas domésticas, demitida a Velha-que-

gastava-água-de-mais, João contrata Dodoca:  

 
Passou três dias sozinho e, quando a Dodoca lhe bateu à porta a 
solicitar emprego, ele já se encontrava de cabeça perdida por 
excesso de lixo e poeira, sequer já com coragem de tocar nos seus 
objectos com as mãos, e por isso só lhe disse, Se pode ficar desde já 
fica contratada (ALMEIDA, 1998, p. 107). 

 

Como veremos mais adiante, João Nuno desprestigia o trabalho 

doméstico, tanto que, apesar da falta de empregada, deixa a sujeira acumular-

se a um ponto crítico. Como já comentamos anteriormente, segundo Pierre 

Bourdieu, o habitus ou a habilidade em cumprir determinada tarefa é resultado 

de um processo de construção social. Para João, o serviço doméstico é uma 

tarefa menor ou um não-trabalho (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 33), sem 

prestígio, e esse processo de construção social da divisão (sexual) do trabalho 
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fica evidente no convívio com Dodoca. Esta relata que não poderia começar 

naquele momento a trabalhar, contudo, ao verificar a situação em que se 

encontra a casa, declara: 

 
Porém, olhando os móveis da sala cobertos de pó, logo acrescentou 
que também não seria mulher-fêmea se tivesse coragem de deixar 
aquela casa no lastimoso caos em que se encontrava, se ele não 
tinha serventia nem para pegar num pano de pó. Os homens nunca 
aprendem que não sabem viver sozinhos, comentou enquanto 
entrava pela cozinha em busca de vassoura e balde e panos. Em 
pouco tempo tinha aquilo tudo a brilhar, a cozinha arrumada, os 
pratos lavados e a escorrer [...] (ALMEIDA, 1998, p. 108). 

 

Dodoca esclarece a diferença entre mulher-fêmea, na ideologia 

patriarcal, reduzida ao espaço doméstico (vassoura, balde e panos), e homens, 

que não têm “serventia nem para pegar um pano de pó”. Da empregada, não 

se sabe sequer o nome: “Tinha-lhe posto o nome de Dodoca porque a 

considerava um caso perdido como empregada doméstica” (ALMEIDA, 1998, 

p. 105). Lembramos que o trabalho doméstico foi imposto às mulheres por 

meio da construção social da suposta inferioridade feminina, com base na 

noção de espaço privado, e como forma de garantir a hegemonia na divisão 

social do trabalho, reservando-se ao homem o serviço público, que dá maior 

retorno financeiro e visibilidade. O trabalho no lar acaba por se configurar como 

um não-trabalho, improdutivo, porque não computado nos indicadores 

financeiros. A empregada, apesar de trabalhar por um salário, não percebe que 

aquela função não é naturalmente feminina, ou seja, condição de “mulher-

fêmea”. 

Por outro lado, Dodoca era diferente das outras empregadas que João 

havia mantido, e entre suas manias, como a de jamais cozinhar sem cebola, 

não aceitava receber “muitas ordens” e explica o motivo:  

 
[...] tinha sido mulher casada, dona da sua própria casa até o safado 
do marido resolver perder a cabeça por uma outra moça e mudar de 
cama, e por isso não estava habituada a receber muitas ordens. 
Assim, preferia que de manhã ele lhe desse todas as ordens do dia e 
depois não a chateasse mais. Sorrindo da desfaçatez, João Nuno 
aceitou as condições porque estava em situação de aperto, mas uma 
semana depois tinha concluído que ela era completamente doida, 
embora de um bom humor permanente (ALMEIDA, 1998, p. 108). 
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Dodoca, uma ex-dona da sua própria casa, também tinha outras ideias 

que normalmente não são discutidas com os patrões: não queria ser tratada 

como serviçal, mas como igual (que cumpre outra função), reivindicando, 

assim, a eliminação da situação de subordinação: 

 
Dodoca não só não tinha espírito de serviçal como também tinha 
consciência de que estava a fazer aquele trabalho como simples 
acidente no seu percurso de vida. [...] Um dia perguntou-lhe com 
divertida seriedade se ele também achava que os patrões são mais 
que os seus empregados. Sem compreender a razão da pergunta, 
João Nuno respondeu-lhe que achava que não, que todos eram 
iguais, apenas cada um desempenhava a sua função. Então se é 
assim, disse ela, acha que tirava algum pedaço na sua cadeira se me 
convidasse para me sentar enquanto estou a falar consigo? Tanto 
mais que, concluiu sorrindo, se eu quiser posso sentar-me e até 
dormir na sua cama quando não está em casa. A partir desse dia 
tratavam todos os assuntos sentados na sala, a Dodoca de 
caderninho na mão apontando os deveres do dia (ALMEIDA, 1998, p. 
108). 

 

Seu comportamento, também preconceituoso (por considerar o fato de 

trabalhar como doméstica um “acidente”) e a aceitação de João elevam 

Dodoca, na convivência, ao status de namorada, companheira, mãe ou irmã, 

diminuindo a distância entre empregada e patrão. Passado algum tempo de 

serviço, Dodoca precisa emigrar. E novamente o narrador compara empregada 

e namorada, colocando-as no mesmo patamar:  

 
Foi coincidência a Lina e a Dodoca terem saído da sua vida quase ao 
mesmo tempo, a Lina em franco desaforo, a Dodoca cheia de pena 
porque, disse à despedida, ele era um patrão que, levado com jeito, 
até poderia ser preparado para se tornar um bom marido. Porém, 
precisava ir procurar a vida na Itália, dava o marido por 
completamente perdido e aqui não estava nada fácil (ALMEIDA, 
1998, p. 120). 

 

Com a viagem de Dodoca, João Nuno contrata Maria, a Sonsa. O 

preconceito com o trabalho doméstico persiste, sendo considerado por vezes 

humilhante e fruto de falta de capacidade para outras tarefas. No texto, surge 

também a crítica ao acesso à educação, fator de melhoria das condições de 

trabalho: 

Foi a seguir à Dodoca que ele tinha contratado Maria, a Sonsa, como 
passara a chamá-la dada a sua total inabilidade nas lides domésticas.  
[....] Se essa gente tivesse cabeça ou escola para fazerem [sic] outras 
coisas mais interessantes, certamente que não estariam em quintal 
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de gente a aturar borracheiras de cada um (ALMEIDA, 1998, p. 120-
121). 

 

Embora saibamos que o acesso à instrução é fundamental para que as 

mulheres possam conquistar seu espaço no mercado de trabalho, percebemos 

que, para João Nuno, para exercer o trabalho doméstico não é necessário “ter 

cabeça”. Nesse sentido, como apontamos em capítulo anterior que expõe o 

contexto emancipatório das mulheres em Cabo Verde e os fatores de avanço, 

pode-se afirmar que o país evoluiu muito nesse sentido, dando às mulheres 

total acesso ao ensino. 

A ideia de emprego de menos valia ou mesmo que não exige 

qualificação ou desenvolvimento cognitivo é acentuada por João Nuno, 

juntamente com a coação psicológica que exerce sobre a empregada: 

 
Certo dia a Sonsa tinha-lhe deixado queimar o almoço, justificando 
que pensava ser o fogão daqueles que apitam quando a comida fica 
pronta. Ele tinha ficado furioso pela perda do almoço mas comovido 
por aquela ignorância ingênua, pelo que lhe disse muito sério: Está 
bem, desta vez desculpo-te, mas presta bem atenção ao que estou a 
dizer-te: a partir de hoje, ficas proibida de pensar em seja o que for 
enquanto estiveres dentro desta casa, porque quem está aqui para 
pensar sou eu, tu simplesmente fazes o que mando. Assim, se te 
atreveres a pensar outra vez enquanto estás aqui dentro, ou se te 
apanhar a pensar, desentendemo-nos completamente e um de nós 
vai para a rua, e já sabes que não serei eu (ALMEIDA, 1998, p. 121). 

 

Apesar da comicidade da cena, estratégia crítica muito usada por 

Germano Almeida em sua ficção, um ponto, aqui tratado com exagero 

caricatural, merece destaque: a proibição à empregada de pensar. Juntamente 

com o desmerecimento do trabalho doméstico, na maioria das vezes feminino 

em Cabo Verde, colocando-se o mesmo como tarefa que não exige raciocínio, 

reforçando outro preconceito patriarcal: o de que a razão é masculina e 

femininos são os instintos e as emoções.  

Na verdade, sabemos que o trabalho doméstico tem sua complexidade, 

como outros trabalhos, e não pode ser colocado em dúvida o seu valor. Pierre 

Bourdieu (2010, p. 75) lembra que, quando uma tarefa é executada por uma 

mulher, como cozinhar, é encarada como comum ou mesmo insignificante, mas 

quando a mesma tarefa é exercida por um homem, ganha proporção de algo 

nobre, como a alta gastronomia. Ou seja, mais que o preconceito em relação 
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ao trabalho desenvolvido por Maria, a Sonsa, João Nuno evidencia 

caraterísticas patriarcais em relação aos gêneros, pois podemos afirmar que 

também está em questão o fato de ele ser homem, aquele que pensa, e a 

empregada a mulher, que obedece. A posição de dominação fica clara, não 

apenas no âmbito profissional. 

Além disso, ao afirmar que o patrão (homem) pensa e a serviçal 

(mulher) obedece, João Nuno aumenta a hierarquização, já comum na relação 

de trabalho doméstico, e vai além, tratando-a como um objeto, uma “máquina” 

de fazer as tarefas da casa. Para muitos homens que reduplicam o modelo 

hegemônico patriarcal de masculinidade, as mulheres não passam de 

máquinas que executam serviços “sem valor”, como “obrigação” e não 

necessitando de raciocínio ou competência, por considerar-se as tarefas do lar 

como “naturalmente” (na verdade, ideologicamente) femininas. 

O limite máximo atingido por João Nuno para possuir uma “boa 

empregada” resume-se na extração de seu cérebro, órgão central da razão, 

comumente oposto ao útero71 pela ideologia patriarcal: 

 
Cada dia a Maria está a ficar mais sonsa, e portanto menos pensante, 
estava mesmo convencido de que se conseguisse que ela extirpasse 
do cérebro toda e qualquer ideia ele acabava por ficar com uma boa 
empregada (ALMEIDA, 1998, p. 126). 

 

Se entendermos que, para João Nuno há uma “com-fusão” entre o 

relacionamento com suas empregadas e com suas namoradas, podemos 

concluir que se uma boa empregada “não deve pensar”, uma namorada ideal 

talvez tenha que cumprir a mesma exigência. A visão androcêntrica da mulher 

objeto (sexual ou ferramenta), dependente, submissa conduz as expectativas 

de João. 

A troca constante de empregadas, assim com a de namoradas, indicia 

o comportamento donjuanesco da personagem protagonista da novela, “que 

não admite compromissos afetivos” (BADINTER, 1993, p. 147).  

                                                             
71

 Conferir o pensamento de Diderot apud BADINTER, Elizabeth. 1991, p. 25. Observe-se também que, 

na aurora da modernidade, o corpo feminino ainda era descrito com ênfase nos órgãos reprodutivos e no 

cérebro menor, além da fragilidade dos nervos.   
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Para João Silvério Trevisan, “a constante mudança de parceiras seria, 

na verdade, um gesto de inflação fálica para afirmar a si mesmo uma virilidade 

ameaçada por pulsões homossexuais” (1998, p. 85).  

O fenômeno, acrescenta Trevisan, parece estar ligado a uma 

indefinição adolescente, a uma frágil virilidade física e psicológica do “puer 

aeterenus” (Ibidem, p. 85-86).  

A síndrome de Don Juan, na psiquiatria clínica, engloba o desprezo 

para com o sentimento alheio, o desapego afetivo, resumindo-se o interesse 

apenas no instante do prazer e do triunfo sobre a conquista, principalmente 

quando o objeto de interesse tem uma situação civil proibida (noiva, casada, 

irmã ou filha de amigo etc.). O Don Juan usa de todas as estratégias possíveis 

para seduzir, porque a conquista constitui um desafio ou competição e a 

mulher, um troféu de caça. Ama “as mulheres, mas não a mulher” (TREVISAN, 

1998, p. 86). 

O narcisismo é um dos traços mais marcantes da personagem 

donjuanesca, por amar muito mais a si mesma do que a qualquer pessoa 

conquistada. Uma leitura para este comportamento compulsivo reside num 

excesso do complexo de Édipo, ou fixação na mãe (“na busca da mãe há, 

portanto, uma busca de definição do pai, do masculino”, (TREVISAN, 1998, p. 

88), já que, em numerosos casos, a personagem masculina não constitui 

família com nenhuma de suas conquistas e acaba vivendo para sempre com 

sua mãe ou com a imagem dela como parâmetro. “Nenhuma mulher consegue 

equivaler ao objeto de desejo do pai”, esclarece Trevisan (Ibidem, p. 88). 

Voltando à novela, sucedendo Maria, a Sonsa, surge Luísa, enviada 

pela vizinha Margarida, e prontamente João Nuno se interessa pelos seus 

serviços; no entanto, quanto ao comportamento donjuanesco, cabe ainda 

evocar uma passagem que se refere a Maria: “[...] E estava num período de ter 

a Sonsa como única mulher a aturar, quando lhe apareceu a Luísa vinda da 

parte da Margarida” (ALMEIDA, 1998, p. 121). O comentário (“única mulher que 

tinha que aturar”), que encaminha a leitura para uma relação pessoal e não 

profissional, parece mais o desabafo de um marido descontente do que o de 

um patrão. Nesta fase, João já havia rompido com Lina e não tinha namorada, 

e é irônica a forma com ele refere às mulheres: o verbo “aturá-las” encaminha 
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para uma interpretação misógina do seu comportamento, reiterando a hipótese 

do complexo de Édipo ampliado. 

E esta “com-fusão” entre tipo de relação com empregadas e 

namoradas continua, assim como a troca de objeto de trabalho ou de desejo: 

“[...] sentia que não podia logo naquela hora chegar e dizer-lhe, Olha Maria, o 

teu reinado acabou, foste destronada pela Luísa, arruma a tua trouxa e 

desanda porque a Luísa é a nova rainha desta casa”... (ALMEIDA, 1998, p. 

126). 

A expressão “rainha desta casa” acaba por definir a fusão entre a 

empregada doméstica e a rainha do lar, ideal feminino patriarcal, segundo 

Maria Lúcia da Rocha Coutinho (1994, p. 34). O apelo “arruma a tua trouxa e 

desanda” está mais próximo de uma relação afetiva do que de um contrato 

trabalhista. 

Com Luísa, a não distinção entre a relação amorosa e a profissional 

ficará ainda mais evidente. É importante, contudo, fazermos uma ressalva: que 

esta indistinção de “papéis” se dá apenas no discurso, não havendo nada que 

insinue qualquer tipo de relação sexual com as empregadas. Na verdade, para 

João, estas ocupariam um lugar de “cumpridoras” de todas as tarefas que 

deveriam ser efetuadas pela esposa, a quem o espaço da satisfação sexual é 

negado. As namoradas representam conquistas amorosas, “objetos” para sua 

satisfação sexual e exibição como troféus, sendo que a elas não cabe se 

“intrometer” no espaço da “esposa-empregada” assexuada. 

É claro que, numa leitura do comportamento donjuanesco, o que move 

a relação com as empregadas é também o vínculo excessivo com a mulher-

mãe, o desejo pela mãe, assexuada na sociedade patriarcal. 

Retornando à Luísa, a descrição inicial que João Nuno faz dela sugere 

algo que não é tão evidente, mas fundamental para concluirmos o motivo de 

ser considerada sua melhor empregada: 

Logo da primeira vez que João Nuno a viu concluiu que forçosamente 
ela teria que ter algum gene de princesa balanta porque o seu porte 
altivo era mesmo de gente de sangue real. Depois de entrar na sala 
tinha parado a uns três metros donde ele estava sentado, esperando 
que lhe fizesse algum sinal, e só depois disso se dirigiu a uma 
cadeira onde se sentou com as mãos sobre os joelhos e os olhos 
fixos num ponto do chão entre os dois (ALMEIDA, 1998, p. 121-

122, grifos nossos). 
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Apesar do porte altivo, Luísa não mostra iniciativa, depende de 

autorização masculina para se aproximar; os olhos denotam submissão.  

Diferente da Velha-que-gastava-água-de-mais, faladeira e rabugenta, 

de Dodoca, que era atrevida e opinava inclusive em questões pessoais, de 

Maria, a Sonsa, que “pensava”, Luísa mostrava-se tímida, calada e submissa, 

características que a masculinidade hegemônica de João Nuno reconhece e 

aprova. 

Além desses detalhes, outros fatores merecem destaque: 

 
Luísa era uma bela rapariga de idade que ele calculou entre vinte e 
oito e trinta anos, cabelo cuscuz, [...] Não só estava a gostar da forma 
modesta como a Luísa respondia como também havia outro 
pormenor que ele tinha considerado grandemente relevante logo ao 
primeiro exame: tinha concluído que ela não devia gostar de 
manteiga, porque era relativamente magra. [...] E falou a seguir do 
ordenado e a Luísa manifestou baixinho quanto desejava ganhar 
(ALMEIDA, 1998, p. 122-124). 

Além da juventude, vale a pena destacar que a empregada era magra, 

não tinha vícios (como comer manteiga, como Maria, a Sonsa), falava baixinho, 

parecendo não saber valorar o seu trabalho. 

Além dos traços ideais numa serviçal em regime de submissão, João 

destaca outros que não são comuns a uma empregada: 

Estava encantado com a Luísa, não só pelo seu aspecto asseado 
como também por aquele ar sério, orgulhoso, que inclusivamente 
faria pensar numa pessoa de má catadura e que portanto faz bem as 
coisas para não ter de ouvir sermões. [...] o ar altivo da Luísa 
pressagiava as melhores expectativas (ALMEIDA, 1998. p. 124-125). 
 

Transparece um encantamento de João Nuno por Luísa, porque as 

expectativas resumem-se em que ela possa, na verdade, preencher o ideal de 

mulher/mãe/esposa exemplar, não atingido pelas outras mulheres que 

passaram pela casa e pela sua vida. 

João Nuno resolve consultar referências que Luísa havia deixado, com 

um “professor solteirão e aposentado” que não tinha nenhuma queixa, apenas 

o fato dela ter deixado o emprego para ter um filho. Entre as características que 

o professor destaca em Luísa (ser limpa, asseada, trabalhadeira), uma nos 

chama a atenção: ser fiel. Após essas referências João ficou “[...] apaixonado 

pela Luísa, só sabia falar dela e passava o tempo a convidar os amigos, Tens 
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de vir provar um dos pratos especiais que ela sabe fazer, ela é tão boa na 

cozinha como a Cesária é na morna [...]” (ALMEIDA, 1998, p. 127). 

Não é comum alguém se “apaixonar” pelas prendas domésticas da 

empregada. Pois a paixão de João não se volta para a mulher Luísa, mas para 

os serviços oferecidos por ela, instaurando-se novamente a “com-fusão” que 

João operava entre as mulheres objeto de desejo e as mulheres que o serviam.  

A submissão de Luísa ao patrão chega ao ponto de nada questionar e 

apenas obedecer, procurando fazer o melhor: 

De facto, nos primeiros dias, se por exemplo colocava uma camisa 
sobre uma cadeira e depois por qualquer razão se esquecia dela, 
logo a Luísa interpretava que ele a tinha achado mal lavada ou mal 
passada e ia logo repetir a operação. Luísa, perguntou-lhe certa vez, 
que fizeste da camisa que deixei aqui? Está para lavar! Mas porquê, 
se estava limpa, tinha-a acabado de tirar do guarda-fato. Ah, bom, eu 
pensei, como a encontrei aqui... Luísa, acabou por dizer-lhe, eu tenho 
boca, sei falar e gosto muito de falar e detesto sinais porque 
normalmente interpreto tudo ao contrário e estou a ver que tu também 
(ALMEIDA, 1998, p. 128). 

Luísa não se expressa, questiona ou pergunta, cumpre o que acredita 

ser sua função. Com todas essas características, bem vistas pelo padrão 

patriarcal hegemônico, Luísa representa não apenas a empregada ideal, mas 

também a mulher ideal. Tanto que passa a tomar conta da casa, como faria 

uma esposa: “A Luísa já estava no completo comando da casa quando 

aconteceu a Rosa Maria amanhecer na cama de João Nuno” (ALMEIDA, 1998. 

p. 128). 

Claro que mais cedo ou mais tarde alguma das namoradas não 

aceitaria ter uma empregada com tanta dedicação na casa de João. Desde o 

primeiro contato entre Rosa Maria e Luísa houve uma antipatia entre as duas, 

tanto que a namorada relata:  

 
Essa tua empregada parece uma rainha, dizia ela com azedume. [...] 
Nenhuma mulher aceitaria vir viver contigo com ela cá dentro, 
ajuntava Rosa Maria, sem saber que essas palavras apenas serviam 
para tranquilizar João Nuno (ALMEIDA, 1998, p. 128). 

 
Realmente João Nuno trata a empregada como se ela fosse a dona da 

casa, uma espécie de empregada-esposa, tanto que se “considerava um 

homem completo e realizado com sua Luísa” (ALMEIDA, 1998, p. 129). O 

possessivo (“sua”) marca bem a relação ambígua que João mantém com a 
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empregada. O resultado óbvio é que, entre Rosa Maria e Luísa, ele escolhe 

esta para “rainha da casa”. 

Mais adiante, João Nuno conhece Alda, mulher casada e que ele tenta 

conquistar, num comportamento tipicamente donjuanesco, porém, não obtendo 

êxito nessa conquista, como forma de autoafirmação, conhece e sai com 

Matilde: 

[...] essa mulher que durante horas e horas alimentou o seu orgulho, 
dizendo que ele era o melhor amante que tinha conhecido, que não 
se importava de ser a sua escrava pelo resto da vida, e de facto dias 
depois ela instalava-se na sua casa porque decidira que ele precisava 
ser domesticado e ninguém era mais indicado do que ela para isso 
(ALMEIDA, 1998, p. 138). 

Tamanha era a frustração que João Nuno havia tido por ainda não ter 

conquistado Alda que se rende à Matilde, que toca em um ponto central da 

masculinidade de João, o seu orgulho. Consegue, com essa estratégia, 

coabitar com ele, algo que anteriormente o apavorava.  

Porém, depois de alguns dias de convivência com Luísa, as duas 

começaram a entrar em conflito e a empregada resolve deixar o emprego: 

[...] e só se preocupou quando a Luísa lhe comunicou que contasse 
com ela apenas até ao fim daquele mês. No imediato não atentou que 
a causa era a Matilde. Que se passa, Luísa, depois de tantos anos 
resolveste ir arranjar um outro filho, perguntou, mas ela respondeu 
que não era isso, filho já tinha um e chegava-lhe, acontecia apenas 
que cada dona de casa tem o seu jeito de governo... (ALMEIDA, 
1998, p. 138). 

 

A figura da emprega é tão central na vida de João Nuno que ele 

argumenta com Luísa que cada um tem o seu jeito e que ela era a empregada 

da casa e quem chegasse que deveria se adaptar aos hábitos e não o 

contrário: 

Ante a ideia de perder sua Luísa, as noites seguintes com Matilde 
passaram a ser apenas mais ou menos bom [...] E, sem qualquer 
remorso, lançou mão de todos os recursos e de todas as manhas de 
homem solteiro que conhecia para afugentar Matilde. [...] Logo 
naquela noite teve a luminosa ideia de fumar na cama um longo 
charuto de origem duvidosa, [...] enquanto colocava uma lâmpada de 
cem watts no candeeiro da cabeceira, justificando que a vista lhe 
estava ficando cada vez mais fraca. [...] fechou a lâmpada, mas 
apenas para dar início a um ressonar tão desalmado que da casa do 
vizinho Brito telefonaram para saber se tudo estava a correr bem [...] 
(ALMEIDA, 1998, p. 139-140). 
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Entre ficar com Matilde, sua namorada, e Luísa, a empregada, João 

Nuno escolhe a última. E as estratégias utilizadas, “de homem solteiro”, 

prejudiciais à conjugalidade, e retratadas por Germano Almeida em estilo 

caricatural, acabarão por surtir o efeito esperado: 

 
Matilde ainda tinha conseguido dormir um pouco com a luz acesa, 
embora sufocada pelo intenso cheiro do charuto, mas disse que o 
ressonar do João Nuno era um suplício maior que todas as formas de 
tortura de que tinha ouvido falar. João Nuno acreditou nas suas 
palavras, mas apenas lamentou nada poder fazer contra aquilo. 
Nunca chegaria a dizer-lhe que aquele ressonar era assim violento 
porque ressonava acordado, e ela acabou por aceitar que ele era um 
caso perdido de celibatário empedernido (ALMEIDA, 1998, p. 140). 

João Nuno consegue “afugentar” mais uma namorada de sua vida. 

Matilde serviu apenas para exaltar seu ego após tantas tentativas frustradas 

em conquistar Alda. Não obstante, se o namoro coloca em risco a permanência 

de sua empregada, logo trata de “demitir” a namorada: 

 
Quando contou a Alda que tinha despedido Matilde quase por 
exigência da Luísa, ela apenas comentou com convicção: Ela teve 
razão e tu sabes que não precisa de uma mulher em casa, precisas 
apenas de uma boa empregada, assim uma espécie de governanta, e 
nesse sentido Luísa deve ser considerada seu maior investimento 
(ALMEIDA, 1998, p. 148). 

Alguns pontos nesta passagem merecem destaque, como a inversão 

operada: conservar a empregada e demitir a namorada. É sem dúvida o trecho 

em que a inversão de papéis das “mulheres de João Nuno” é mais evidente. 

Para João Nuno, em sua posição de não envolvimento, as mulheres são todas 

iguais, variando apenas a utilidade de cada uma, numa perspectiva de 

exploração.  

Outro dado recorrente no sistema patriarcal reside no fato de Alda 

concordar com a ideologia de João Nuno, reproduzindo preconceitos baseados 

no gênero, considerando Luísa como um “investimento” e não valorizando uma 

relação conjugal e afetiva, já que a empregada pode, segundo Alda, substituir o 

papel da companheira.  

Quanto à Alda, João Nuno a conhece em uma exposição de pintura e 

logo de imediato aprecia sua aparência. Passam uma tarde conversando e 

demostrando, ambos, enorme erudição e apreço pela arte. Ao final do dia, 
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quando João já conta que ela será mais uma para sua coleção de conquistas, 

Alda se declara casada, mas mesmo assim, acabam por se beijar: 

 
Estavam de pé no meio da sala e então ela aproximou-se dele: Você é 
um homem maravilhoso, disse, e passou-lhe os braços à volta do 
pescoço e beijou-o, um beijo lento e caricioso, mas ao mesmo tempo 
com uma total ausência de malícia, como se apenas estivesse a tentar 
reconhecê-lo com os lábios e com a língua, porque por longo tempo 
continuou ali em frente dele de boca encostada à sua e sem despegar 
as mãos do seu pescoço, até que finalmente disse, Tenho que ir!, e 
soltou-se [...] (ALMEIDA, 1998, p. 131). 

 
João fica obcecado pela ideia de conquistá-la, continuando assim o 

processo de sedução, usando todas as estratégias que conhece. Apesar do 

beijo, nada mais íntimo se concretiza: 

A partir desse dia decidiu que, mesmo a custo do esforço de uma vida 
inteira, haveria de a levar à rendição. Para isso deu início a um 
paciente cerco, de tal forma permanente e apertado que, anos depois, 
ele mesmo já não conseguia saber se forçá-la à capitulação não era 
agora apenas uma questão de brio pessoal (ALMEIDA, 1998, p. 135). 

 

Para João Nuno, conquistar Alda não era apenas uma simples questão 

de paixão ou interesse pelo amor que ela poderia oferecer. Como vimos no 

primeiro capítulo, o homem patriarcal hegemônico precisa sempre vencer, 

mesmo que vencer neste caso signifique apenas conquistar sexualmente Alda, 

pois afetivamente já o havia conseguido. Observemos que João utiliza termos 

relativos à guerra para mostrar sua intenção, como “rendição”, “cerco” e 

“capitulação”.  

 
Começou por querer conquistá-la apenas com meiguices e atenções, 
que a faziam sentir-se simultaneamente feliz e incomodada com a sua 
insistência, mas muito rapidamente tinham entrado diretamente numa 
luta da qual nenhum dos dois queria abdicar. Ele dizia-lhe: Sabes que 
isto não é uma luta, e ela respondia sorrindo, Mas sabes bem que 
agora é apenas uma questão de teimosia, nenhum de nós quer ceder, 
tu não aceitas desistir do cerco e o meu orgulho não permite render-
me. Mas não se trata de uma rendição, dizia-lhe, numa coisa dessas 
não se pode falar de vencido ou vencedor...  (ALMEIDA, 1998, p. 135). 

 

Possivelmente, Alda tem noção de que aquela conquista simboliza uma 

guerra para João Nuno, e o campo semântico relativo à luta é utilizado por 

ambos. 
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Outro fato relevante atinge diretamente sua masculinidade, expressa 

como virilidade, porque, após a ausência de uns dias, Alda revela: 

Nessa mesma tarde Alda telefonou e explicou que na verdade durante 
a sua ausência tinha acabado por admitir a hipótese de uma relação 
mais profunda entre eles, porque nunca tinha imaginado que pudesse 
sentir assim quase fisicamente a falta de alguém. Porém, chegada 
perto dele, o seu corpo recusava as carícias mais íntimas. Tinha muita 
pena mas não valia a pena insistirem mais (ALMEIDA, 1998, p. 135). 

 

Para o “Don Juan Nuno” um narcisista, a recusa ao corpo consiste 

numa grande ofensa e ele precisa a qualquer preço provar que pode ser aceito. 

Logo após esta passagem, ele se relacionará com Matilde, para provar a si 

mesmo sua virilidade, além do que ela sabia exaltar o seu ego como ninguém. 

O início da narrativa aponta um desfecho esperável da vida de João: 

 
Não foram muitas as lutas em que João Nuno se deixou envolver. Ele 
mesmo nunca contou mais do que duas, a primeira para arranjar uma 
boa empregada doméstica e a seguinte exclusivamente destinada a 
conquistar a bela mas durante muito tempo esquiva Alda. Porém, 
essas duas únicas batalhas da sua vida permaneceram para 
sempre de tal modo entrelaçadas entre si que ele mesmo nunca 
soube precisar qual delas terá sido mais esforçada e gloriosa, 
pois que se a busca da Luísa tinha sido a exigência de um homem 
celibatário por vocação, seduzir a Alda acabaria por se 
transformar na teimosia de um orgulho desmedido e incapaz de 
aceitar uma derrota num terreno em que se considerava um cabo-
de-guerra experimentado (ALMEIDA, 1998, p. 101, grifos nossos). 

 

Mas uma peripécia no enredo levará João ao objetivo final, a conquista, 

usando como último recurso uma mudança por motivo de trabalho que o levaria 

para longe de Alda definitivamente:  

 
Ficaram de novo em silêncio. Mas pouco depois ela disse: Sabes, 
como todas as mulheres eu também sou uma tola, porque pensava que 
te prendia, que poderias ficar aqui apenas por mim. Eu sei que só te 
tenho dado a metade do meu amor, mas do mesmo modo que apenas 
essa parte me satisfazia também acreditava que te tinhas habituado a 
não exigir mais de mim. Já não é um preço, continuou sorrindo após 
uma pausa, mas acho que, mesmo se o fosse, pagá-lo-ia com alegria 
para te reter. E num gesto rápido e decidido levantou-se e aproximou-
se dele e abraçou-o e beijou-o, um beijo longo e aflito, como se 
estivesse querendo prendê-lo nela para sempre (ALMEIDA, 1998, p. 
143). 

 

Alda se rende, e João logra mais uma vitória, como relata, não 

obstante o dilema que se instalará depois: 



216 

 

João Nuno olhava para Alda ali de olhos fechados, gozando o prazer 
daquela vitória por que tinha esperado durante tanto tempo e 
pensando, triunfante, Foram precisos quase dez anos de uma luta sem 
tréguas e uma inocente mentira para finalmente te entalar, quando de 
repente sentiu que ficava arrepiado, sobressaltado pela angústia de 
não saber como a Luísa iria reagir à presença de mais uma mulher 
naquela casa (ALMEIDA, 1998, p. 143). 

João Nuno demonstra que, para ele, o mais importante não é o 

sentimento pelas mulheres, mas o que elas podem oferecer, como serviços 

domésticos, no caso das empregadas, e sexo com as namoradas. As mulheres 

são encaradas como objetos e ferramentas, numa relação eminentemente 

dominada pelo narcisismo.  

Em suma, João Nuno representa o homem duro (“sou rústico”, 

ALMEIDA, 1998, p. 104) que, apesar de conhecer as características de uma 

nova masculinidade, a do homem doce, por exemplo, utiliza-se dela apenas 

como estratégia para conquistar as mulheres. No fundo, predomina a 

necessidade de provar sua virilidade e masculinidade hegemônica na relação 

de gênero. 

 

 

6.3 Agravos de um artista 

 

Na novela “Agravos de um artista”, o enredo se desenvolve por meio 

de um monólogo, ou suposta resposta a uma carta de Aninhas Maria ao 

narrador-personagem. Podemos supor, pela construção caricata da 

personagem masculina e por suas características de fabular, que Aninhas e/ ou 

a carta enviada por ela e as conversas que o autor da carta sugere que 

existiram sejam fruto de sua imaginação. O tema central da narrativa consiste 

na suposta resposta, em que o protagonista relata a “longa crise matrimonial”, 

que se resume, na verdade, à exigência do divórcio pela sua ex-esposa e a 

convivência entre o casal. A visão unilateral, androcêntrica e mesmo misógina 

da personagem é apresentada de forma caricata, em circunstâncias do dia a 

dia, atribuindo ao texto um humor satírico e às vezes politicamente incorreto 

(adiante esclareceremos) sob a ótica das relações entre os gêneros. 

O narrador-personagem é um funcionário de escritório que, de uma 

hora para outra, resolve ser escritor, com a pretensão de se tornar o maior da 
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literatura cabo-verdiana. Para isso, compra uma mesa para produzir sua obra 

e, por falta de espaço, acaba se instalando próximo à cozinha. Acredita ser um 

intelectual e, em sua suposta resposta à Aninhas, sempre afirma sua 

inteligência em oposição à da esposa, que não era capaz de entender sua 

genialidade. Mas a própria narrativa ironizará esse intelecto, pois a ingenuidade 

do narrador-personagem levará o leitor a perceber que ele não passa de um 

“pacóvio” (tolo) e sua esposa não está enganada em seu julgamento. 

Alegando conhecimento do assunto, a personagem masculina 

reproduz, utilizando-se de violência psicológica, práticas que oprimem as 

mulheres e que não se enquadram em uma relação de igualdade entre os 

gêneros ou mesmo nos modelos modernos de conjugalidade: 

 
Na verdade, quem melhor do que eu para te compreender, eu que 
não só li pelo menos três vezes a Revolução Sexual como ainda fui 
no passado acérrimo defensor do “reconhecimento da função sexual 
independentemente da procriação” (ALMEIDA, 1998, p. 148). 

 

A par desse mínimo teórico que julga exercitar, ou seja, a liberdade 

sexual das mulheres, o “artista” não aprecia manter relações sexuais com sua 

esposa, nem mesmo para procriação, pois acredita que quem possui uma “arte 

maior” não tem tempo e disposição para tal atividade. Essa questão da 

virilidade será por nós desenvolvida adiante. 

Claro que podemos entender o trecho como uma crítica aos 

intelectuais que podem até conhecer os direitos e conquistas das mulheres, 

mas não os respeitam, praticando várias formas de violência. É uma crítica que 

opõe o discurso à prática. 

O “artista”, que não é nominado, acredita plenamente na inferioridade 

feminina. O processo de construção da masculinidade hegemônica do modelo 

patriarcal consubstancia-se nele, que se considera o maior e o melhor, como 

atribui à sua mulher, e aparentemente a todas as mulheres (representadas 

ainda por Aninhas e Bela), um estatuto de inferioridade de gênero: 

[...] nossos choques foram não só frequentes como sempre enormes, 
primeiro, porque ela nunca conseguiu interiorizar a honra que deve 
representar para qualquer pobre criatura fêmea minimamente 
alfabetizada ser a esposa de um criador de fama, de um pensador de 
marca [...] (ALMEIDA, 1998, p. 149). 
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Como vemos, há marcas claras que seu preconceito está relacionado 

ao gênero: “pobre criatura fêmea” confunde sexo biológico e gênero; o conceito 

de honra atrelada ao prestígio do marido reforça a relação de dependência e 

submissão do feminino ao masculino. 

Como já foi dito, a personagem, um funcionário de escritório, resolve se 

tornar um grande escritor cabo-verdiano, comprando uma máquina de escrever 

usada e uma secretária para começar a produzir sua “grande obra”. 

Ironicamente, sua mesa precisa ser colocada na cozinha, espaço privado que, 

segundo a perspectiva patriarcal tradicional, é feminino, doméstico e 

desprestigiado: “[...] o segundo ponto advém do infeliz revés social da 

exiguidade da casa em que habitávamos e que me forçava a ter a minha mesa 

de trabalho intelectual mais próxima da cozinha que da sala de estar” 

(ALMEIDA, 1998, p. 149). 

Ou seja, apesar de seu preconceito com relação aos serviços 

domésticos, sua nobre produção precisa ser gerada em uma parte considerada 

inferior da casa, a cozinha, relacionada ao cotidiano feminino e não aos 

grandes feitos masculinos. Esta oposição fica nítida quando, enquanto sua 

intenção consiste em ganhar fama e prestígio com uma obra de arte, a esposa 

quer participar de um concurso para ganhar dinheiro e adquirir uma máquina 

de lavar: 

Ela pretendia aproveitar essas horas a que chamava de trabalho-
escravo para se preparar para o Todo o Mundo Canta, e durante 
anos seguidos maltratou os meus ouvidos debitando insonsas 
mornas e coladeiras, e quando finalmente tomou consciência de que 
não tinha qualquer possibilidade de êxito nesses géneros musicais, 
resolveu alegremente ter descoberto que estava talhada era para 
brilhar no funaná. Com esse prémio poderia ao menos comprar uma 
máquina de lavar, dizia ela (ALMEIDA, 1998, p. 149). 

 

Considerando-se o único na família que realmente possuía talento, 

qualquer tentativa da esposa era desprezada e desprestigiada, e ela estava 

consciente disso, ao qualificar seu trabalho doméstico como escravo: 

 
Estás a ser ingrata para com o teu destino, disse-lhe repetidas vezes, 
e Deus pode mesmo zangar-se contigo e castigar-te com severidade. 
Na sua extrema bondade, Ele teve a delicadeza de juntar debaixo do 
mesmo tecto uma pessoa de trabalho com outra de saber, e se o teu 
nome vier alguma vez a ser mencionado nalgum rodapé de livro de 
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história do nosso país será unicamente pela honra sobre todas 
superior de me teres servido (ALMEIDA, 1998, p. 150). 

 

Ele acredita na inferioridade da esposa, pois enquanto ele é uma 

pessoa “de saber”, ela é uma pessoa “de trabalho”. A única forma de ela 

adquirir prestígio e honra seria em posição subalterna, servindo-lhe. Segundo o 

padrão patriarcal, como nos ensina Pierre Bourdieu, aos homens são 

destinados os grandes feitos e às mulheres, os trabalhos cotidianos de menor 

prestígio. E é justamente este preconceito que encontramos na representação 

da personagem designada como “artista”.  

Além disso, percebemos, semelhantemente à construção da 

personagem João Nuno, uma desvalorização do trabalho doméstico.  

Apesar de a esposa do artista trabalhar fora do lar, ele acredita que a 

divisão deve ser feita de acordo com a “capacidade de cada um”, definindo a 

mulher como “intelectualóide”, pouco instruída num curso noturno (construção 

da inferioridade feminina), justificando-o pelo fato de ela ter lido apenas dois ou 

três romances românticos. Seu estatuto incapaz, segundo a perspectiva do 

homem duro hegemônico, consequentemente, a reduzirá ao espaço da cozinha 

e da casa, sempre restrita à esfera privada: 

 
Nós ambos trabalhamos fora de casa, disse-Ihe, e então parece-me 
justo dividirmos as tarefas domésticas de acordo com as capacidades 
de cada um. Ora, não obstante ela ter de fato lido dois ou três 
romances de amor depois da sua meteórica passagem pelo 5° ano do 
curso noturno, e só por essa comezinha razão se julgar com direito a 
ter pretensões intelectualóides, eu sempre pensei que o seu lugar era 
na cozinha, depois de devidamente ter arrumado a casa (ALMEIDA, 
1998, p. 181). 

Percebemos que o que o “artista” considera justo para as mulheres se 

aproxima muito do conceito de equidade que desenvolvemos no primeiro 

capítulo, isto é, uma forma de igualdade de acordo com a capacidade e o bem-

estar de cada um, que reforça a hierarquia de estatuto na relação de gênero:  

Assim, mal chegávamos do emprego eu sentava-me no sofá, 
saboreava uma groguinha e a seguir rumava para a secretária, e a 
partir desse momento começava a navegar nas águas do além. 
[...] pois já estou mais que habituado à insignificância espiritual das 
mulheres que, tendo insensatamente fugido ao seu habitat natural 
que é atrás das panelas e dos ranhos dos filhos, como que acabaram 
por se sentir desenraizadas depois dessa brutal perda da sua 
identidade ancestral (ALMEIDA, 1998, p. 181). 
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Os serviços domésticos serão considerados “naturalmente” femininos, 

“habitat natural” correlato à “insignificância espiritual” e à “identidade ancestral” 

das mulheres; e a conquista do espaço público por elas afigura-se como um 

“desenraizamento”. Ele insiste em tentar perpetuar a dominação masculina, 

utilizando como ferramenta a divisão sexual do trabalho, estratégia do sistema 

patriarcal, além de negar uma das principais reivindicações femininas, a 

“inclusão” das mulheres na história, reduzindo-as a um lugar que considera 

subalterno, a casa. 

De forma irônica, o texto é construído por Germano Almeida de modo 

que a elevada produção do “artista” se dê nas proximidades da cozinha, 

embora alegue que o estado psicológico desta elaboração ocorre numa esfera 

superior: 

[...] fiz-lhe saber que quando me concentro na produção artística nada 
vejo, nada ouço e nada mais faço. Assim, e embora fosse verdade 
que a sua voz, quer vinda da cozinha quer vinda da casa de banho, 
me incomodava sobremaneira, nunca lhe disse nada para que não 
lhe ocorresse pensar que quando concebo estou neste mundo 
(ALMEIDA, 1998, p. 152). 

Embutida no trecho, observamos uma crítica à figura do escritor que 

considera sua arte como um não-trabalho. O ambiente feminino da cozinha, 

então, por uma estratégia cômica usual nos textos de Germano Almeida, 

começará a “poluir” a nobreza da produção artística da personagem masculina: 

[...] certo dia aconteceu ela ter-se esquecido de uma panela ao 
lume... Esqueceu-se! Disse que se esqueceu, vá-se lá saber se não 
foi de propósito para testar a minha atitude. Mas o certo é que pôs a 
panela ao lume, distraiu-se na cantarola enquanto limpava a casa de 
banho e eis que daí a pouco o cheiro a queimado inundava a minha 
produção. Mal senti o pivete a esturro tive o impulso instintivo de 
correr à cozinha e apagar o lume (ALMEIDA, 1998, p. 155). 

 

Do alto de sua imagem distorcida e inflada, o “artista” (epíteto que, com 

o desenrolar do texto, compreendemos que tipifica e ironiza a personagem 

masculina) supõe que a esposa tem a intenção de testar sua capacidade de 

concentração. O leitor vai aos poucos percebendo, no entanto, que a esposa 

sabia que o marido não era o gênio que acreditava ser e que gostaria que ela 

pensasse que fosse:  

E de facto já me tinha levantado e mesmo dado algumas passadas 
para o fogão quando caí em mim: Se faço isso perco definitivamente 
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toda a credibilidade que tão laboriosamente venho construindo, e as 
hipóteses de ela algum dia vir a acreditar que sou um artista de tal 
forma concentrado na sua obra que nem um terramoto é capaz de o 
perturbar vão por água abaixo. De modo que regressei ao meu posto 
de trabalho e deixei-me estar onde estava, tentando absorver-me 
cada vez mais no meu escrito, enquanto o fedor, que já era sufocante 
e nauseabundo, invadia a casa toda (ALMEIDA, 1998, p. 155). 

 

Como a esposa está certa de que aquela “concentração” não passa de 

uma farsa, na primeira oportunidade ela o desmascara: 

 
E estava eu nessas elevadas meditações quando a vi à minha frente 
de mãos na cabeça e olhos esbugalhados olhando para dentro da 
cozinha. Eu via-a enquanto fingia fixar um ponto sonhador na parede 
por cima das suas mãos, mas ouvi quando disse num desespero 
baixinho: O fogão vai explodir! Dei um salto na cadeira e olhei 
atarantado para a panela que já era apenas um mar de fumo, mas ela 
limitou-se a rir alto enquanto ia apagar o lume. Confesso-te que tive 
alguma dificuldade em perdoar-lhe essa brutal humilhação [...] 
(ALMEIDA, 1998, p. 162). 

 

Fica evidente, nesta passagem, que a esposa demonstra ser mais 

esperta que o “artista”, usando estratégias de resistência destinadas a 

desmascará-lo e a divertir-se com isso. Esta esposa já se encontra num 

estágio de transição da feminilidade, consciente do desrespeito que sofria, da 

desigualdade na divisão das tarefas. Quando solicita ao marido um fogão a gás 

(em substituição ao tradicional africano de três pedras) e a aquisição de uma 

geladeira, por exemplo, ele responde da seguinte forma: 

 
Logo a seguir ao casamento insistiu em trocar o fogão Primus por um 
fogão a gás e o pote de barro, que tão bem tinha servido os nossos 
antepassados, por um moderno frigorífico eléctrico. Deixa-te de 
estórias, rapariga, dizia-lhe, tu nasceste e cresceste no fogão de três 
pedras, no borralho do lume da lenha verde e bosta de vaca porque 
nem carvão conhecias direito, fogão Primus já foi uma promoção e 
bem grande, não te metas com o fogão a gás que ainda te podes 
queimar ou mesmo morrer asfixiada (ALMEIDA, 1998, p. 156). 

 

Para ele não faria diferença o que a esposa usava na cozinha, já que 

não era da sua “responsabilidade”. Além disso, mostrava-se contra os avanços 

tecnológicos, alegando que a esposa não dominaria a tecnologia, outro 

preconceito patriarcal, que relaciona o homem ao racional, ao lógico e 

tecnológico. A esposa, ao contrário, não aceita as condições impostas: 
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Mas a nada ela atendeu, e um dia desembarcou em casa numa jovita 
com mais dois homens trazendo não apenas fogão como também 
frigorífico. Tomados a crédito, elucidou de passagem, para serem 
pagos a prestações mensais (ALMEIDA, 1998, p. 156). 

 

Por mais que o “artista” tente “dominar” sua esposa, exercendo seu 

“poder” masculino, ela já se havia conscientizado de seus direitos e, recusando 

suas imposições, pede o divórcio. Pelo trecho que expomos a seguir, 

possivelmente esta mulher de origem rural (que usava um fogão tradicional) vai 

vivendo um processo gradativo de emancipação e politização, na convivência 

citadina: 

[...] como se tivesses nascido em casa com água e luz e banhos 
quentes, como se o teu hábito natural nunca tivesse sido o podogó ou 
o candeeiro a petróleo e oxalá, porque conheceste a luz eléctrica foi 
quando nos casámos e te trouxe da fralda para o centro da cidade 
(ALMEIDA, 1998, p. 169). 

 

O contato com outras mulheres, associações de gênero e órgãos 

governamentais, conforme demostramos no capítulo de contextualização cabo-

verdiana dos textos literários, parece ter importante papel na libertação daquela 

personagem feminina: 

 
[...] tudo se pode esperar dessa gente que, não se contentando com a 
existência de uma socialmente perigosa OMVC, para além de terem 
criado um chamado Instituto da Condição Feminina até já se permite 
meter mulheres nos tribunais e no Governo do país (ALMEIDA, 1998, 
p. 197-198). 

 

Com as conquistas alcançadas em Cabo Verde pelas mulheres, tanto 

com a participação efetiva do Estado, como com a atuação das organizações 

de mulheres, entre elas a OMCV (Organização das Mulheres de Cabo Verde), 

ocorre uma conscientização, reconhecida pelo narrador-personagem. 

Este, contudo, parece representar, na novela, uma crise da 

masculinidade hegemônica, pois não realiza o tópico virilidade, um dos pilares 

da construção desse modelo masculino patriarcal. 

A narrativa contrapõe ao “artista”, parco em sexo e sem filhos, à figura 

do pai, que gerou quarenta e oito descendentes e morreu durante uma relação 

sexual: 

Não sei como arranjava tempo para fazer filhos, mas o certo é que os 
fez de todos os tamanhos e feitios e com as mulheres mais diversas. 
Porém, só à trigésima oitava tentativa conseguiria produzir o génio 
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que eu sou. Infelizmente não lhe seria dado ver em acção o produto 
do seu trabalho, tanto mais que depois de mim vieram mais dez, 
porém só porcarias iguais às anteriores, pois que viria a morrer 
gloriosamente e em serviço de leito do qual sempre e 
peremptoriamente se recusou a reformar (ALMEIDA, 1998, p. 183-
184). 

Lembremos que, no modelo de masculinidade hegemônica, uma das 

formas de ser reconhecido como “um homem de verdade” é ter um filho. O 

“artista”, no entanto, não satisfaz as necessidades da esposa e considera, 

preconceituosamente, a atividade sexual inserida na conjugalidade como 

“luxúria”: 

Embora tempos depois, quando se deu o milagre e fui definitivamente 
conquistado pela arte e só já me preocupava com os meus escritos, 
ela só dissesse com amargura, Teria sido preferível morrer sem 
nunca ter provado da árvore do bem e do mal, de que me serviu 
saber que é bom se o meu homem apenas foi homem durante uns 
dias e ainda por cima mal e porcamente (assim dessa forma 
hedionda ela começou a falar, a ingrata, sem se lembrar que há um 
tempo para cada coisa e que ninguém pode servir a dois senhores, 
ou se serve a arte ou a luxúria) [...] (ALMEIDA, 1998, p. 170). 

 

As queixas constantes da esposa denunciam que o marido não 

“cumpria” com suas funções conjugais, nem mesmo para “produção” de um 

filho. Transferia a produção no campo da sexualidade para a arte, numa visível 

sublimação: 

Mas digamos que ela dizia que eu trocava a família pela produção 
artística: Se calhar é por isso que até hoje nunca conseguiste fazer-
me um filho, ajuntava ela. Alto lá, cortava-lhe logo as más palavras 
levantando a voz, sabes bem que não é verdade, sabes bem que a 
minha arte nunca me impediu nem interferiu com o cumprimento 
rigoroso dos meus deveres conjugais... Grandes porcarias, não é 
mais que uma vez por mês e oxalá, e ainda por cima quem visse diria 
que não passas de um galinho, respondia com mordacidade e eu 
desistia da conversa, não a sentia digna de mim (ALMEIDA, 1998, p. 
161). 
 

A mulher que reivindica sexo não é considerada “digna” e o “artista”, ao 

rebaixar-se a satisfazer o desejo da esposa, fá-lo “[...] para que ela saiba que 

ainda sou um macho razoável que apenas se sacrifica pela humanidade inteira” 

(ALMEIDA, 1998, p. 175). Na verdade, percebemos que não há interesse 

sexual pela esposa e nem mesmo pela suposta admiradora: o “artista” deseja 

apenas explorá-las nos serviços domésticos, com sua completa submissão, 

acreditando-se superior e merecedor de servidão. 
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A esposa sofre rejeição continuada e solicita uma prova de virilidade ao 

marido, que prefere restringir-se ao campo artístico, recusando-se a mudar o 

relacionamento: 

[...] se oferece de maneira ostensiva e depravada, e empurrou-me 
para cima da cama obrigando-me a deitar e deitou-se por cima de 
mim enquanto dizia de forma provocante, Mostra-me a tua 
descoberta que vai revolucionar as nossas vidas, mostra-me agora 
que tenho estado todo esse tempo enganada e que de facto és um 
homem em todos os sentidos da palavra... (ALMEIDA, 1998, p. 180). 

 

As estratégias utilizadas pela esposa para mudar a qualidade da 

relação, inclusive, vão colocar em dúvida sua virilidade/masculinidade. 

 
Ela disse tudo isso como se fosse numa carícia lasciva e eu então 
tive que lhe dizer já um tanto atrapalhado, Mas espera, não é nada 
que seja para mostrar, é apenas uma coisa para dizer, e ela pediu 
numa voz urgente, Então diz-me ao ouvido, e quase a medo 
aproximei a boca do seu ouvido e fiz-lhe ciente da minha descoberta 
como tinha pedido, mas então ela teve uma reacção estranha, um 
esgar de desprezo e um olhar quase de raiva para mim e disse como 
se mastigasse as palavras, Definitivamente tenho que aceitar que tu 
já és um caso absolutamente perdido, nada decente já se pode 
esperar de ti, deixa-me antes ir sentar-me em água fria enquanto não 
arranjo um homem que seja homem (ALMEIDA, 1998, p. 180-181). 

 

Observamos que, na concepção da esposa, a definição de masculino 

também se ancora na virilidade (“homem em todos os sentidos da palavra”, 

“homem que seja homem” são expressões usadas por ela). 

Quanto à ausência de desejo, o “artista” diverge completamente do 

modelo de masculinidade patriarcal. Ao falar sobre um livro que escrevia 

(despersonalizado por um pseudônimo) sobre a utilização das unhas, a 

personagem acaba por desvendar sua ojeriza a sexo: 

[...] foi graças a mim que os cabo-verdianos descobriram a aplicação 
da unha do dedo mindinho para certas carícias de tipo secreto em 
lugares recônditos, pois que a unha do dedinho até lá tinha sido 
relegada a uma mera função de adorno ou então para tocar 
cavaquinho, quando é certo que a sua criteriosa aplicação em 
momento oportuno e sítio exacto, quando aparada e não cortada 
rente, limada em forma de concha e não de pena, duplica e até 
triplica certas facetas eróticas, para simplesmente não dizer lúbricas. 
Enfim, são coisas que eu adoro ensinar mas detesto fazer e por isso 
o escrevi sob pseudónimo... (ALMEIDA, 1998, p. 189). 
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Conjugando a transição para uma nova feminilidade pela qual passa a 

esposa com esta “fragilidade” com relação ao modelo masculino viril 

apresentado pelo marido, o divórcio afigura-se como inevitável: 

 
Ela entrou na sala e sentou-se à minha frente. A nossa vida em 
comum não tem qualquer sentido, começou. Estamos casados há 
dez anos e só tenho recebido da tua parte desconsiderações e 
desaforos. Em todo esse tempo não me lembro de um único dia que 
tenha sido de paz e felicidade e nem sequer tenho um filho que me 
faça companhia. Acho que sou nova e que ainda posso refazer a 
minha vida, sozinha ou com quem tenha respeito pela sua 
companheira... (ALMEIDA, 1998, p. 190). 

 

O marido, desculpando seu comportamento, alegará que ela nunca 

sofreu violência física, embora possamos constatar, pelas reclamações da 

esposa, esta ser vítima de várias outras formas de violência, como a 

psicológica, sendo oprimida e rejeitada diariamente. Ao tomar consciência de 

seus direitos e alcançar certa autonomia financeira, a mulher se liberta daquele 

relacionamento objetal: 

 
E como ela ficasse calada olhando para mim, continuei: Aponta-me, 
por exemplo, uma única bofetada que tivesses apanhado em dez 
anos de casada ou uma única vez que eu tivesse levantado a mão 
para ti. Agora aponta-me em toda esta cidade outro marido igual a 
mim ou então cai de joelhos aqui no chão a pedir perdão a Deus 
pelos teus pensamentos e por não teres sabido merecer a graça que 
ele te concedeu. Isto não é tudo e só isso não chega, insistiu ela, 
porque há muitas outras coisas que devias fazer e no entanto não 
fazes. Por exemplo, ainda agora pedi-te um copo d'água e negaste-
mo despoticamente... (ALMEIDA, 1998, p. 191). 

 

A esposa entende que não receber violência era o mínimo que se 

espera do convívio em sociedade, e ela almejava uma participação maior do 

marido, seja nas lides da casa ou na relação amorosa. 

Embora entendamos que acabar com todos os tipos de violência 

baseada no gênero seja fundamental para uma conjugalidade moderna, a 

relação de igualdade entre os gêneros vai muito além, exigindo outros fatores 

como o respeito e cuidado mútuo, o que não pode ser esperado do “artista”, 

que recusa um simples copo d’água à esposa. 

O conceito de igualdade não se apresenta no horizonte ideológico 

desta personagem masculina, que conhece apenas uma forma de equidade, 
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que aplica em seu discurso ao se referir como poderia ajudar a empregada ou 

a esposa: 

[...] decidi que uma pequena parte do prémio que eu ia receber seria 
destinada à compra de um daqueles esfregões com cabo que 
permitem lavar o chão sem se pôr de joelhos, como forma de lhe 
facilitar a sua vida miserável (ALMEIDA, 1998, p. 203). 

 

Esta, que passava por uma transformação, não aceita apenas a 

“equidade” (o esfregão), pois como vimos no contexto sócio-político cabo-

verdiano, as mulheres avançaram muito na conquista de seus direitos, 

desenvolvendo um senso crítico e recusando as imposições sociais como 

naturais. Lembremos que o Estado atuou de forma direta na promoção das 

mulheres e, nesse contexto, o protagonista não se conforma e reclama desses 

avanços sociais. 

Por isso é que há esses tipos de exigências incomuns nas nossas 
mulheres, como por exemplo essa de pensar que dentro de uma casa 
o homem e a mulher estão em pé de igualdade e que não existem 
específicas tarefas femininas. E na rua é a mesma coisa, e dizia-lhe, 
Mostra-me uma única pessoa a aprovar a mulher a fumar na rua! 
Mostra-me um único emprego onde homem e mulher fazem o mesmo 
trabalho e ganham igual. Mostra-me um único lugar onde a mulher 
exerce posição de chefia como se fosse homem (ALMEIDA, 1998, p. 
196). 

 

Apesar de, infelizmente, ainda existir muita discriminação e 

preconceitos baseados no gênero, não havendo igualdade em grande parte 

das relações, tem ocorrido avanços na sociedade cabo-verdiana, tendendo a 

transformar essa realidade cada vez mais rapidamente. Por mais que ainda 

não encontremos em abundância conjugalidades modernas, em que haja uma 

divisão igualitária das tarefas, podemos observar sinais de mudanças em 

conjugalidades de transição, apesar de ainda ser maior a carga de tarefas 

femininas. A fala da mulher esclarece este ponto: 

 
A nossa Constituição diz que a mulher é igual ao homem perante a 
lei, insistia ela, e eu ria-me: Perante a lei sim, retrucava, mas só e 
apenas perante a lei. Porque, vendo bem, o que é que vocês 
mulheres ganharam com essa famosa igualdade perante a lei afora 
mais trabalho, pagar mais impostos e o perigo de qualquer dia 
andarem de armas ao ombro? Porrada de homem continuam a 
apanhar com a mesma sem-cerimônia, sejam analfabetas ou 
letradas, empregadas domésticas ou técnicas superior (ALMEIDA, 
1998, p. 196).  
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A personagem nos dá exemplos de como as sociedades, 

principalmente aquela em que vive, estão longe de atingir a igualdade efetiva 

entre gêneros. De forma sarcástica, a personagem questiona a Constituição, 

pois apesar de nela ser assegurada a igualdade entre os gêneros, a realidade 

é bem diferente.  

Todavia, a legislação de Cabo Verde apresenta bastante modernidade 

quanto à igualdade e divisão de responsabilidade entre os gêneros, tanto no 

texto da Constituição quanto no Código de Família, que propõe que no mesmo 

espaço privado homens e mulheres devam ter iguais direitos e 

responsabilidades. Mas a prática ainda não acompanha a letra da lei, já que 

cabem às mulheres as atividades da rotina doméstica, apesar de, na maioria 

das vezes, ainda realizarem um trabalho fora do lar, como o caso da esposa do 

protagonista da novela. Segue-se o padrão da família patriarcal, com uma 

diferença: a mulher também é responsável pelo sustendo do lar, encontrando-

se em Cabo Verde grande número de mulheres chefes de família. No Código 

Civil, afirma-se que o governo doméstico compete a ambos os cônjuges, sendo 

que um dos deveres do marido e da mulher é de contribuir para as despesas 

da casa à proporção de suas faculdades respectivas.  

As leis servem justamente para modificar comportamentos sociais e, na 

maioria das vezes, as mudanças não são instantâneas. Por mais que essas 

medidas possam em curto prazo não surtir efeito, devido a uma tradição 

patriarcal de muitos séculos, acreditamos que, com o passar o tempo, haverá 

uma efetiva divisão dos trabalhos, principalmente os relacionados ao privado. 

Outro aspecto a destacar na novela refere-se à violência de gênero 

denunciada pela fala do protagonista: “Porrada de homem continuam a 

apanhar com a mesma sem-cerimônia, sejam analfabetas ou letradas, 

empregadas domésticas ou técnicas superior” (ALMEIDA, 1998, p. 196).  Como 

já observamos na análise do contexto social cabo-verdiano, esta ainda é uma 

prática recorrente em todos os níveis sociais e econômicos e o Estado tem 

empreendido ações combativas de diversas formas de violência contra as 

mulheres.  

Para Robert Connell (1995, p. 200), buscar “justiça nas relações de 

poder significa contestar a predominância dos homens no Estado, nas 
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profissões liberais e na administração e terminar a violência contra as 

mulheres”, sendo ainda necessário “reconstruir as relações heterossexuais 

com base na reciprocidade e não na hierarquia” (Ibidem), pondo fim também à 

homofobia. 

Por mais que o narrador-personagem afirme que a violência doméstica 

ocorre com todas as mulheres, “analfabetas ou letradas”, comprovamos, com 

dados estatísticos oficiais do Governo, que quanto maior o nível de instrução, 

maior o índice de denúncia e, consequentemente, menor o de violência. 

A Constituição da República de Cabo Verde também trata do tema da 

violência baseada no gênero; embora o narrador-personagem ironize a 

aplicação da mesma, as leis têm amparado às mulheres. A violência 

doméstica, no Artigo 81 do Código Penal vigente, é definida como “o ato de 

infligir ao cônjuge ou à pessoa com quem esteja unido em união de fato maus 

tratos físicos ou psicológicos, ou tratamentos cruéis”, e é considerada um crime 

semipúblico, punível com penas que vão de um a quatro anos de privação de 

liberdade, conforme já referenciamos no capítulo sobre o contexto cabo-

verdiano. 

Esta atuação do Estado e da sociedade civil é extremamente 

importante para a emancipação feminina, sendo que o texto literário nos dá 

uma boa indicação a respeito, pois a ex-esposa do protagonista, ao contratar 

uma empregada, passa a orientá-la quanto a métodos de anticoncepção e se 

preocupa também com sua promoção social por meio da educação, buscando 

uma forma de levá-la a aprender a ler e escrever. 

 
Como a Bela (em conversa entre as duas percebi que aquele 
monstrinho se chamava Bela) não sabia ler nem escrever, a ex 
decidiu que deveria começar a frequentar o curso noturno de 
alfabetização. E de fato, certo dia ela interrompeu as minhas 
cogitações, por acaso numa hora em que mentalmente tentava dividir 
o Prêmio Claridade entre os meus diversos credores, para dizer que 
achava ser nossa obrigação arranjar uma possibilidade de a pobre 
empregada frequentar a escola (ALMEIDA, 1998, p. 200). 

 

O protagonista não concorda com a ideia de instruir a serviçal, 

reproduzindo um preconceito quanto ao acesso das mulheres à educação, 

reforçando a ideologia patriarcal da inferioridade feminina. Além disso, ele 

entende que é por meio da educação que as mulheres terão sua emancipação 
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e, portanto, a empregada não se deixará mais explorar, o que não seria 

conveniente à patroa:  

 
Não é isso, interrompeu-me ela, eu acho que a Bela devia ter o direito 
de aprender a ler e escrever... Diz-me aqui, interrompi-a por minha 
vez, tu estás à procura de uma secretária ou de uma escrava? Nem 
estás a ver o mal que queres fazer a essa pobre rapariga, obrigando-
a a aprender a ler, e também a ti própria. Porque está cientificamente 
provado, quanto mais estúpidas e analfabetas, mais bestas de carga 
são e mais e melhor se deixam explorar (ALMEIDA, 1998, p. 201). 

 
O acesso à Educação é fundamental para que as mulheres possam 

conquistar sua autonomia financeira, reivindicar seus direitos, denunciar a 

violência doméstica e, com isso, diminuir (e chegar a eliminar) as diferenças 

entre os gêneros. Uma vez instruída, a situação social da empregada, definida 

preconceituosamente como “destino” imutável, poderá ser transformada: 

 
Deixa a tua Bela em paz, criatura, porque não há uma Bela, há 
milhares de Belas por este país afora e o destino delas é trabalhar e 
serem maltratadas em quintal de gente, fazer filhos nos intervalos das 
noites e depois levar pancada de homem. Deixa essa rapariga em 
paz, ela está a cumprir o seu destino, nada nem ninguém pode mudar 
isso, só virias aumentar-lhe o sofrimento e o ódio fazendo com que 
aprendesse a ler e a escrever (ALMEIDA, 1998, p. 201). 

 
A característica marcante do discurso do “dominador” reside em afirmar 

a inferioridade do “dominado”, supondo que este não é capaz de se libertar. 

Por mais que seja um processo lento, para que haja plena igualdade entre os 

gêneros é necessário combater esta ideia de que a realidade em que muitas 

vivem resume-se a “destino das mulheres” ou que elas são felizes, apesar da 

dominação e opressão que são submetidas. A divisão sexual do trabalho 

resulta da construção social e a literatura destaca-se, além de sua 

especificidade como arte, como uma ferramenta de denúncia da situação em 

que se encontram muitas mulheres. 

O desfecho da narrativa apresenta a condenação do “artista” pelo juiz, 

como culpado pelo divórcio, acompanhado de uma advertência:  

 
[...] o juiz limitou-se a perguntar-me se por acaso não conhecia a 
nossa Constituição, uma das mais progressistas do mundo, acentuou, 
e onde estava escrito e escarrapachado que todos os cidadãos têm 
igual dignidade social e são iguais perante a lei, ninguém podendo 
ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever em razão de sexo ou condição 
social, enfim, essas palavrinhas bonitas mas completamente ocas 
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com que se costumam enfeitar os regimes que gostam de passar por 
democráticos (ALMEIDA, 1998, p. 204). 

Apesar da reflexão crítica da personagem masculina sobre a distância 

entre a teoria do direito e a prática, foi-lhe dado sentir na pele que a 

Constituição está sendo respeitada em Cabo Verde. Contudo, o “artista” insiste 

em não reconhecer que as leis estão se modificando e se modernizando em 

relação ao gênero, e insiste em atribuir à juventude do juiz a causa ganha por 

sua ex-esposa: 

 
E não obstante, a sentença insistiu em considerar-me único culpado 
do divórcio por infracção à obrigação do debitum conjugalis. Como 
esse juiz é jovem e solteiro e se calhar faminto de fêmeas, ainda não 
conhece as violências a que elas nos submetem, e por isso está à 
vontade para defender a igualdade entre homem e mulher (ALMEIDA, 
1998, p. 204). 

 

O protagonista denominado de “artista” representa o homem 

tipicamente machista, que acredita na superioridade masculina e que a mulher 

deve ser submissa a ele, apesar de, no que se refere à virilidade, afastar-se do 

padrão da masculinidade hegemônica. Ele tem a ideia, como vimos em Pierre 

Bourdieu, que ao homem cabem os grandes feitos, enquanto que a mulher 

deve apenas satisfazer as vontades do marido, neste caso por meio das 

tarefas domésticas, enquanto o narrador-personagem se dedica à grande obra 

da literatura, objetivando fama e prestígio social. O texto é mordaz com esta 

personagem, pois a resume ao (pseudo) intelectual que acredita ter uma 

inteligência e compreensão superior do mundo, porém não consegue respeitar 

os direitos da própria esposa. 

Esta representa uma mulher criada no sistema patriarcal e que, após 

tomar contato com novos valores, percebe que não se poderia deixar explorar 

e que necessitava de igualdade na relação conjugal, solicitando, em virtude da 

frustração desse objetivo, o divórcio. Ao encontrar uma nova forma de 

feminilidade, busca atuar na transformação do marido, mas, ao não lograr 

sucesso, opta por buscar uma nova relação em que exista uma igualdade entre 

os gêneros.  

Nas três novelas, portanto, encontramos personagens que 

desenvolvem de formas diferentes suas masculinidades e feminilidades e 
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destacamos, nas narrativas, a importância que a discussão do tema das 

relações entre os gêneros assume na literatura cabo-verdiana. Não há uma 

fórmula para se seguir, a não ser respeitar a igualdade entre todos, 

principalmente no que diz respeito ao gênero.  

Esta obra de Germano Almeida, com um humor refinado, ora irônico, 

ora caricatural, ora sarcástico, consegue atingir o objetivo, pois apresenta 

vários “tipos” de masculinidades e de feminilidades a partir dos quais pudemos 

desvendar as ferramentas e estratégias de dominação masculina e como, em 

vários casos (como os de Rosalinda e da ex-esposa do artista), as mulheres 

conseguem buscar formas de conquistar a igualdade entre os gêneros. 
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7. MORNAS ERAM AS NOITES 

 

 

Em Mornas eram as noites encontramos trinta e cinco contos nos 

quais Dina Salústio72 retrata a sociedade cabo-verdiana e questões pertinentes 

à relação entre os gêneros, masculinidades e feminilidades de diversas formas, 

conscientes de seus direitos ou em transição para novas possibilidades para o 

masculino e o feminino.  

Neste trabalho analisaremos apenas seis contos da coletânea, nos 

quais acreditamos estarem mais evidentes as transformações nas relações 

entre os gêneros e nas concepções de masculinidades e feminilidades. São 

eles: “A oportunidade do grito”, “Onde está a verdade?”, “Foram as dores que o 

mataram”, “Para quando crianças de junho a junho”, “Please come back to me” 

e “Campeão de qualquer coisa”. 

Embora trabalharemos apenas alguns textos salustianos, a temática da 

relação entre os gêneros é muito bem desenvolvida em toda a obra de Dina 

Salústio, pois a escritora não apenas denuncia as práticas de violência contras 

as mulheres, crianças e homens, mas vai além, propondo novas possibilidades 

para as conjugalidades, masculinidades e feminilidades. Essas transformações 

são muito evidentes e corroboram o argumento de que, quando modificamos o 

comportamento social de um dos gêneros (masculino ou feminino), o outro 

tende a se transformar também. Neste contexto, Simone Caputo Gomes (2008, 

p. 224) nos esclarece: “Novas masculinidades são possíveis e a mulher pode, 

face a esta mudança, mudar também o seu modo de apreensão do masculino. 

Um novo horizonte de relações se delineia”. 

Ou seja, a partir do texto literário como base para a investigação, 

constataremos que são possíveis transformações tanto nas feminilidades como 

nas masculinidades diante de novas possibilidades para ambos os gêneros.  

                                                             
72

 Dina Salústio, nasceu em Cabo Verde, na Ilha de Santo Antão em 1941. Publicou Mornas eram as 
Noites, contos, 1994; A Louca de Serrano, romance, 1998; Estrelinha Tlim Tlim, infanto-juvenil, 2000; 
Violência Contra as Mulheres, estudo, 2001; O Que os Olhos não Vêem, infanto-juvenil, coautora com 
Marilene Pereira, 2002; Cabo Verde 30 Anos de Edições-1975-2005, catálogo-enciclopédico, 2005; 
Filhas do Vento, romance, 2009. Está presente em algumas antologias cabo-verdianas e estrangeiras. A 
sua escrita foi já matéria de vários estudos. É sócia fundadora da Associação dos Escritores Cabo-
verdianos. Galardoada pelo Governo de Cabo Verde com a Ordem do Mérito Cultural (2005).  
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Entendendo que os gêneros são construídos nas relações e nelas se 

modificam. Num viés comparativo, em Estórias de dentro de casa, de 

Germano Almeida, destacaremos algumas formas de masculinidades e 

feminilidades, juntamente com estratégias de dominação masculina. Em 

Mornas eram as noites, além das relações de gênero, buscaremos evidenciar 

novas possibilidades para os gêneros e suas transformações, além de algumas 

formas de resistência feminina face à dominação masculina. Novas 

masculinidades pressupõem mudanças em feminilidades e vice-versa. E são 

justamente algumas dessas transformações que poderemos analisar (e 

interpretar) nos contos selecionados. 

 

 

7.1 A Oportunidade do grito 

 

No conto “A oportunidade do grito” é relatado o encontro da narradora, 

em primeira pessoa com outras duas mulheres: Elsa e uma mulher anônima, 

denominada de “vencedora”. Embora, na maioria das ficções, não seja tão 

simples definir o gênero (social) de quem narra, há uma evidência no texto que 

nos leva a afirmar ser uma mulher a narradora: “Eu estava furiosa por não ter 

chegado uma meia hora antes” (SALÚSTIO, 1994, p. 07, grifo nosso). 

No início do conto, já se evidencia a cumplicidade afetiva dessas 

mulheres: 

Quando cheguei, a conversa que ia a meio foi interrompida para os 
cumprimentos e uma breve troca de elogios, porque nos amamos e, 
por isso, há sempre um tempinho para uma palavra carinhosa que, 

livre, voa de umas para as outras (SALÚSTIO, 1994, p. 07).  

Além do encontro cotidiano, que aproxima a matéria narrada da 

crônica, o estilo de Dina Salústio faz conviver os gêneros literários ficcionais 

com artifícios da poesia: “há sempre um tempinho para uma palavra carinhosa 

que, livre, voa de umas para as outras”.  

Após um contato inicial, a narradora apresenta, por meio de suas 

impressões, as primeiras características da personagem Elsa, indiciadas por 

sua aparência: 
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Elsa pareceu-me triste e ainda pensei que estivesse a fazer charme, 
já que o vestido que trazia ficava a matar com um rosto ligeiramente 
tocado pela tristeza ou... qualquer coisa parecida com um pingo de 
desgosto (SALÚSTIO, 1994, p. 07). 
 

A primeira ideia que temos de Elsa é que havia algo na conversa que a 

entristecia ou a incomodava. Mais tarde, a personagem narradora perceberá 

que os sentimentos negativos decorrem da provocação e do desafio que havia 

nas palavras da outra mulher.  

As primeiras impressões que a narradora tem da outra mulher também 

são bem marcantes e levam o leitor a perceber que esta “vencedora” tinha 

consciência de exercer uma nova feminilidade, desafiando as outras a fazer o 

mesmo: 

A outra mulher é dessas que ao olhá-las, naturalmente a palavra 
vencedora nos vem à cabeça. Não pela arrogância patenteada, mas 
porque a força inquieta que lhe escapa dos olhos diz muito da sua 
capacidade de derrubar tudo que seja obstáculo ao que deseja 
(SALÚSTIO, 1994, p. 07). 

 

A descrição dessa “outra mulher” não deixa dúvida sobre sua 

personalidade forte e marcante. Suas características são construídas de forma 

que esta força, definida como “capacidade de derrubar tudo que seja obstáculo 

ao que deseja”, seja destacada como positiva. Desta forma, a narradora parece 

entender que está diante de uma nova feminilidade, pois, segundo o 

estereótipo patriarcal, vencer e ser “capaz de derrubar tudo” são atributos 

masculinos, da mesma forma que, na concepção androcêntrica, o masculino 

deve ser o oposto do feminino, a mulher também precisa se afastar de tudo 

que lembre o masculino. Em decorrência, as mulheres devem ser frágeis e 

delicadas, não competitivas, abrindo mão de sua vida pelo sucesso do marido 

e dos filhos e esta personagem “vencedora” foge ao padrão feminino 

estabelecido por uma ordem em que os valores dominantes são masculinos. 

Elsa está mais próxima do modelo de feminino patriarcal, já que a 

narradora reforça a ideia da sua fragilidade, à qual se contrapõe a força da 

outra mulher: “Elsa levava o cigarro à boca, com tanta ansiedade que por 

momentos me distraí, pensando em como um simples e insignificante cigarro 

pode marcar de maneira cruel a nossa fragilidade” (SALÚSTIO, 1994, p. 07).  
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Além da ansiedade de Elsa pelas palavras da vencedora, fica evidente 

sua fragilidade em destaque de forma negativa, marcada de “maneira cruel” 

pelo cigarro.  

Mais adiante, depois de apresentadas sinteticamente as actantes do 

diálogo, a narradora relata o conteúdo da conversa que tanta havia 

incomodado Elsa. 

— Tens que largar essa maneira de estar, pôr de lado o marasmo 
que te envolve. Parece até que estás a pedir esmolas à vida — dizia 
a vencedora. [...] — Arranja força, sacode o mau olhado ou seja que 
diabo for, mas vive — continuava, agora num tom tão alto que 
obrigava um ou outro passante a diminuir o passo (SALÚSTIO, 1994, 
p. 07). 
 

Eram palavras de desafio para Elsa, provocadoras, que exigiam que 

ela “conquistasse” uma nova feminilidade e abandonasse “o marasmo” que a 

“vencedora” constatava em sua vida. Da mesma forma que a masculinidade se 

define em relação ao feminino e também em relação às outras masculinidades, 

a feminilidade também irá se definir em relação às outras feminilidades. Elsa, 

ao relacionar-se com a nova feminilidade proposta pela “vencedora” anônima, é 

levada a repensar e redefinir seus padrões de comportamento social. Mas esse 

processo não é simples, provocando conflitos iniciais e desgastes de ambas as 

partes. 

Outra característica da vencedora merece destaque, pelo fato de 

divergir do modelo que o sistema patriarcal impõe para o feminino: é o falar alto 

para impor-se. Os valores androcêntricos exigem da mulher meiguice e timidez, 

falar baixo e apenas quando lhe é solicitado, não raro sendo a ela designado 

um espaço de silêncio. 

A narradora, acompanhada do leitor, a tudo observa atentamente, 

principalmente as reações de Elsa: “Olhei para Elsa esperando uma reacção, 

que só chegou depois de uma possível análise interna da legitimidade da 

resposta: “- Mas se eu não faço mal a ninguém! Se eu nem tenho inimigos!” 

(SALÚSTIO, 1994, p. 08). 

 Elsa não quer parecer “derrotada” em relação à mulher vencedora, 

tanto que demonstra analisar bem a questão antes de responder. Acredita que 

não fazer mal e não ter inimigos seja o suficiente para conquistar seus 

objetivos, por serem as duas atitudes muito bem vistas socialmente. Mas 
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novamente a mulher vencedora a surpreende, desqualificando esses 

comportamentos, à luz de uma nova feminilidade:  

 
Ah! Aí é que está — quase gritou a outra — tens que incomodar, 
mostrar que existes, perturbar, brigar com o mundo e contigo. 
Sobretudo contigo. É um treino que atrai bons fluidos. Os outros, 
vendo a coragem com que te desafias a ti mesma, respeitam-te e 
temem-te. Tens que dar umas trochadas, rapariga, porque quem não 
as dá, acaba simplesmente por as apanhar (SALÚSTIO, 1994, p. 08). 
 

Para a “vencedora”, não ter inimigos é sinal de submissão, já que, no 

modelo androcêntrico, as mulheres não conseguirão conquistar seus objetivos 

sem “incomodar, perturbar e brigar”, pois o homem duro (conforme vimos em 

BADINTER, 1993, p. 133-189) não aceitará a autonomia feminina, como 

observamos na reação do protagonista de “Agravos de um artista”, em 

Estórias de dentro de casa, de Germano Almeida. 

Se Elsa não incomodava ninguém, provavelmente, supunha a 

“vencedora”, seria pelo motivo de aceitar como natural tudo o que a sociedade 

lhe impunha. Para sua antagonista, Elsa precisava desenvolver características 

que o sistema patriarcal considera como tipicamente masculinas como a 

coragem, para que pudesse ser respeitada e temida. Não temos dúvida de que 

as propostas da “vencedora” expressam um grito que estava sendo silenciado, 

precisava romper de qualquer forma com aquele sistema que a oprimia, nem 

que para isso fosse preciso utilizar a violência.  

Em uma conjugalidade moderna, em que há igualdade entre os 

gêneros, não é mais necessário este “grito de libertação”, muito evidenciado 

nos momentos iniciais das lutas feministas/femininas, em que não se 

propunham novas masculinidades capazes de compreender o feminino. As 

mulheres, naquele contexto, precisavam de uma oportunidade, como enuncia o 

título do conto salustiano, para poder se libertar com um grito que denunciasse 

todas as opressões que elas vinham sofrendo.  

Elsa demonstra ainda outra forma de tentar superar o “marasmo” em 

que vive: “- Claro que não quero continuar neste vegetar e, para que saibas, 

luto, esforço-me, rezo, mas não adianta muito” (SALÚSTIO, 1994, p. 08). 

Porém, mais uma vez, é surpreendida pela análise da “vencedora” 

quanto às suas estratégias de resistência e de mudança: 
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- Rezas? E como é que rezas? — grunhiu a outra, já no limite do que 
parecia a sua paciência. 
- Rezo, peço a Deus... 
- Pedes a Deus? Idiota! Tens é que discutir com Ele. Enfrenta-O 
como mulher. Mostra-lhe as tuas razões. Grita se for preciso. Ele é 
que te pôs aqui, não é? Pois que assuma a sua parte da 
responsabilidade. Enfrenta-O. Deus gosta de mulheres fortes — 
gritou (SALÚSTIO, 1994, p. 08). 

Enquanto Elsa acredita que apenas se esforçar e rezar são suficientes 

para transformar sua situação, a “vencedora” mostra que é necessário superar 

a submissão pela ação. Deus pode representar os desafios que precisam ser 

vencidos, mas representa, na ordem androcêntrica, principalmente o 

masculino. Elsa não pode simplesmente aceitar o que lhe é imposto 

socialmente e tido por “natural”, ou seja, não deve se conformar com um 

destino imposto por Deus, mas deve questionar e enfrentar essa ideologia e 

cobrar da outra parte, neste caso de Deus (ou poderia ser do masculino), que 

assuma também a sua responsabilidade. O enfretamento é fundamental para a 

conquista do espaço e da liberdade, exigindo igualdade plena ente os gêneros.  

Essas novas ideias da mulher “vencedora” transformaram a forma com 

que Elsa e mesmo a personagem narradora entendiam as relações entre os 

gêneros e suas próprias feminilidades. Conclui a narradora: 

De repente eu percebi que ela era uma mulher vencedora porque 
enfrentava com garra todas as situações, mesmo que a situação se 
chamasse Deus. Encostei-me a mim mesma gozando o prazer da 
descoberta (SALÚSTIO, 1994, p. 08). 

De forma socrática, o conto “A oportunidade do grito” demonstra o 

processo de conscientização e discussão necessário para que as mulheres 

possam enfrentar e transformar os parâmetros que cerceiam a sua realização 

no que toca à igualdade de gênero. 

 

7.2 Onde está a verdade? 

 

Este conto é centrado no relato de memória de uma personagem que, 

depois de muitos anos, volta ao local onde passou sua infância. Não há marcas 

no texto que permitam definirmos se quem narra é um homem ou uma 
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mulher73, mas não temos dúvida de que são memórias de uma criança que, ao 

tornar-se adulta, pôde compreender a fragilidade masculina e provavelmente 

as novas masculinidades: 

 
Ao voltar, longos anos depois, à praia de Escorralete, tive a sensação 
de me ter enganado no caminho, mas um rapazito, guardador de 
cabras, garantiu-me que eu estava no lugar certo e pude ver nos seus 
olhos o espanto pela minha hipótese de engano. Como seria possível 
confundir aquela praia com alguma outra no mundo? (SALÚSTIO, 
1994, p. 13) 

 

A realidade revisitada é muito diferente das lembranças de quem narra, 

causando espanto e decepção. A personagem esperava encontrar outro 

cenário, amplo e igual ao das experiências vividas quando criança, que pelos 

relatos foram sempre muito felizes.  

 
A praia da minha memória tinha quilómetros e quilómetros de areia 
branca, com ondas que desafiavam a nossa imaginação e coragem, 
pondo em estado de constante alerta os nossos familiares. Agora era 
um miquinho de areia de cor nenhuma, que eu não conhecia e na 
certa não se lembrava de mim (SALÚSTIO, 1994. p. 13). 
 

Para um adulto, entretanto, as imagens ganham um novo significado.  

Estava difícil o regresso já que nada se enquadrava no meu 
conhecimento. Lembrava-me de que a minha última entrada nas 
ondas do Escorralete tinha sido às cavalitas de um tio gigante que 
deveria ter quase três metros de altura. Quando deixei de ser criança 
— quem me obrigou, meu Deus? — e ao estar de novo com ele, 
descobri que mal ultrapassava o metro e oitenta.  (SALÚSTIO, 1994, 
p. 13) 
 

Da mesma forma que, em sua memória, a proporção da praia era 

aumentada, também o tamanho do tio. Esta representação do masculino 

“gigante”, provavelmente encerra as características físicas do modelo de 

masculinidade hegemônica: grande, forte, vencedor, provedor. Porém, no 

presente, os traços do tio, de sensibilidade e fragilidade, não se enquadram 

nos do homem duro:  

 
O encontro com esse tio foi outra revelação. A sua chegada à nossa 
casa, em São Vicente, era sempre motivo de festa e fazia-se rodear 
por um certo ritual que se repetiu ano após ano: sentava-se num 
banco no quintal e ia distribuindo as encomendas que a avó e os tios 
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apesar de ser usual na língua portuguesa, o gênero masculino, mesmo na escrita, não deve ser 
considerado o padrão, em respeito à igualdade de gênero. 
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nos mandavam, a cada um de nós, com as mantenhas e 
recomendações individualizadas (SALÚSTIO, 1994, p. 13). 

 

A lembrança que a personagem tem do tio é de uma relação carinhosa 

e feliz, carregada de afetividade, diferente do modelo de masculinidade 

hegemônica, em que ao homem cabe apenas o papel de provedor, supondo o 

um distanciamento das crianças por elas representarem uma extensão do 

feminino. Cuidar e demonstrar carinho são atitudes vistas pelo sistema 

patriarcal como marcadamente femininas. Por mais que o texto não nos mostre 

exatamente como eram “as mantenhas e recomendações individualizadas” 

podemos afirmar, considerando o tom saudoso e feliz da memória de quem 

narra, que havia envolvimento afetivo nas palavras e atitudes do tio.  

Apesar de fisicamente, pelo menos para as crianças, ele representar a 

figura do homem patriarcal, em suas ações ele demostrava indícios de uma 

nova masculinidade, pois era sensível e capaz de demostrar sentimentos e 

aceitação incondicional. Essa transição foi fundamental para formação de 

quem narra, permitindo-lhe compreender outra forma de masculinidade. 

 
Lembro-me que a mim dizia-me sempre: tens que ir conhecer Alto 
Mira.  Terminada a excitação da chegada e do abrir de encomendas, 
pedia os nossos cadernos escolares e desfolhava-os atentamente, lia 
os nossos trabalhos e fazia-nos perguntas, a que íamos 
respondendo, suspensos do medo de nos enganarmos, como a temer 
alguma repreensão. Mas ele nunca se zangava connosco se 
errávamos. Quando fui para o primeiro ano do liceu, a minha maior 

alegria foi, ao vê-lo, dizer-lhe que estava a aprender o francês e que 
já sabia algumas palavras. Pacientemente, ele me perguntava como 
se dizia tal ou tal coisa naquela língua (SALÚSTIO, 1994, p. 14, grifos 
nossos). 

 

Desta forma, as crianças, representadas pela personagem que narra 

em primeira pessoa, cresceram com a imagem daquele “homem gigante”, 

porém suave e generoso, representante de uma masculinidade diferente 

daquela da violência e opressão, que objetivava sempre bons resultados e 

vitória. Essa sua maneira de se relacionar com as crianças e de demostrar sua 

masculinidade está diretamente ligada à sua fragilidade que o tio guardava em 

segredo: 

 
Passados uns dez anos voltei a encontrar o meu tio e surpreendi-o 
pedindo à minha mãe que lhe escrevesse uma carta para um dos 
filhos emigrados. Deu-me um nó muito grande na garganta, por ver 
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aquela imensidade de homem privado de uma coisa tão simples 
como a escrita, que nós, desde crianças, dominávamos, quase que 
instintivamente. Se os meus pais esperavam que eu fizesse algum 
comentário, não o demonstraram e penso que nenhum de nós 
presentes tinha capacidade para dizer fosse o que fosse (SALÚSTIO, 
1994, p. 14). 

 

A personagem narradora se comove diante da fragilidade demonstrada 

por aquele homem, com aparência de um homem duro, porém que sempre 

demostrou a sensibilidade de um homem doce. Não saber escrever não o 

impediu de, durante anos, observar atentamente os cadernos das crianças, 

demostrando cuidado para com elas e valorizando a educação formal. Apesar 

do choque inicial, a personagem narradora compreende que em nada aquele 

sinal de fragilidade desqualifica a masculinidade de seu tio, demostrando ser 

capaz de entender que, mesmo aquele homem aparentemente tão forte, podia 

também abrigar fragilidades. Lembremos que o modelo de homem patriarcal 

não demostra carinho e nem pode depender dos outros (BADINTER, 1993, p. 

133-134). Embora o tio, publicamente, não demostrasse ser analfabeto, 

dependia de sua irmã para que pudesse enviar uma carta para seu filho. 

Assim, a personagem conclui, principalmente pelo convívio, que o tio, 

modelo de masculino, sempre demostrou vestígios de uma masculinidade em 

transformação, capacitando os sobrinhos a entender outros modelos: 

Depois, pensando melhor, achei bonita aquela mentira que nós todos 
vivemos ao longo de todos aqueles anos e comoveu-me os pais não 
terem contado a verdade. 
Mas afinal o que é a verdade? E se a praia de Escorralete da minha 
infância foi rica para mim, sem areia e sem tamanho, onde estava a 
mentira nas minhas recordações? 
E o meu tio? Se não tinha três metros e nem sabia ler, onde estava a 
mentira se desafiei os outros miúdos às costas dele, e nunca nenhum 
me havia derrotado? Onde estava a mentira nos nossos diálogos de 
criança e lavrador? (SALÚSTIO, 1994, p. 14) 

 

Mesmo depois de conhecer a fragilidade de seu tio, em nada muda a 

lembrança e o carinho de quem narra por ele. Houve uma maior admiração por 

ser um homem tão simples, mas que de forma tão especial demostrou tanto 

cuidado e dedicação para com as crianças. Evidencia-se a compreensão 

quanto à nova masculinidade de que o tio demonstrava indícios, sendo no 

mínimo um homem em transição. Pois retomando a afirmação já exposta de 
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Badinter (1993, p74): “O velho homem está em vias de desaparecer para dar 

lugar a um outro, diferente, que nasce diante dos nossos olhos e do qual se 

percebem apenas os contornos.” 

 

 

7.3 Foram as dores que o mataram 

  

Ao lermos o título do conto “Foram as dores que o mataram”, podemos, 

de pronto, inferir que o enredo está centrado no falecimento de alguém por 

causa de “dores” que provavelmente sentia. Porém, a temática é a 

conjugalidade entre um homem e uma mulher, a violência baseada no gênero, 

discutidas e questionada do ponto de vista feminino. 

O conto se inicia sem localização no tempo, indiciando que a situação 

vivida pelo casal é secular:  

 
Não importa o dia. Nem importa mesmo o ano em que se 
conheceram. Aconteceu. E houve um momento em que se amaram. 
Talvez tenha havido muitos momentos em que se amaram 
(SALÚSTIO, 1994. p. 17). 

 

A violência baseada no gênero ocorre principalmente no interior da 

família, como observamos no capítulo sobre o contexto cabo-verdiano, 

ocorrendo inclusive entre pessoas que um dia se amaram, como a narração faz 

questão de ressaltar. Porém, a ausência de igualdade na relação, com o 

passar do tempo e o recrudescimento dos conflitos, concorre para que uma das 

partes, quase sempre a mulher, acabe sendo oprimida e mesmo vítima de 

violência: “Depois a rotina de vidas que se afastaram e, incompreensivelmente, 

continuam juntas. E, dramaticamente caminham juntas, num desafio 

permanente à vida, à morte, ao direito de viver” (SALÚSTIO, 1994. p. 17). 

A incompatibilidade entre sentimentos e objetivos, em meio a uma 

convivência por conveniência ou por falta de opção, torna a relação “um 

desafio” à vida, que terá por consequência violenta a morte de uma das partes. 
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Em discurso direto, a personagem feminina afirma: “Não matei o meu 

marido. Eu amava-o. Porquê matá-lo?” (SALÚSTIO, 1994, p. 17), como se 

estivesse a responder a uma acusação. Em seguida, esclarece: 

Foram as dores do meu corpo que o condenaram. Foram o sangue 
pisado, o ventre moído, as feridas em pus. Foram as pancadas de 
ontem, as de hoje e, sobretudo, as pancadas de amanhã que o 
mataram. Eu amava-o. Porquê matá-lo?  (SALÚSTIO, 1994, p. 17). 
 

A violência que recebia do marido (e não a intenção de matá-lo), “as 

dores do [meu] corpo o condenaram”. Ou seja, acabar com a situação em que 

se encontrava não era resultado de vingança das violências passadas, mas, 

sobretudo, uma forma de libertação da violência futura: “as pancadas de 

amanhã que o mataram”. A personagem feminina tinha consciência de que 

sofreria violência doméstica enquanto houvesse o relacionamento, pois o 

companheiro não mudava. 

Enquanto o homem patriarcal utiliza-se da violência de forma constante 

e não fatal para impor suas vontades e se afirmar, a mulher usa a violência 

para se livrar da situação a que está submetida. Como indica o Plano Nacional 

de Combate à Violência Baseada no Género (2006, p. 15) do Ministério de 

Justiça e Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e equidade de gênero: 

[...] no contexto cabo-verdiano, dados estatísticos e informações 
também mostram que, quando a mulher se torna agressora, a 
acutilância da violência é de longe superior e, não raras vezes, fatal. 
Aqui reside a diferença fundamental entre a violência praticamente 
por ambos os sexos. Enquanto os homens utilizam a violência, em 
regra, de forma continuada de modo a fazer valer a sua autoridade e 
exercer o poder, a mulher apenas utiliza a violência como tentativa 
final e desesperadora de pôr fim a uma situação duradoira de 
sofrimento. 

Assim, o conto inverte a responsabilidade da ação, da mulher que mata 

(mas é vítima constante de violência) para a vítima: “Foi o meu corpo recusado 

e dorido após o uso e os abusos. Foram a tristeza, o desespero e a dor do 

amor que não tinha troco. Eu amava-o. Porquê matá-lo?” (SALÚSTIO, 1994, p. 

17). 

Há sinceridade em suas palavras quando afirma várias vezes que 

amava o marido, pois tinha esperança de que ele pudesse mudar e que o 

relacionamento melhorasse: 
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Às vezes ficava à janela, meio escondida, vendo-o partir para o 
trabalho com a roupa que eu lavara e engomara. Gostava do seu 
modo de andar, do jeito como inclinava a cabeça. Via-o partir e ali 
ficava horas e dias à espera que voltasse e me trouxesse um riso 
e a esperança de que as coisas iriam mudar. Nesse dia não 

lembraria mais os tempos duros, os paus de pedra que me roíam e 
me desgastavam as entranhas. Mas para mim, não voltava nunca. 
Apenas para pedaços de meu corpo que esquecia logo (SALÚSTIO, 
1994, p. 17-18, grifos nossos). 

Há incialmente uma indefinição se o discurso é de quem narra ou da 

personagem feminina, mas o trecho grifado elucida que o pensamento da 

esposa intromete-se à exposição narrativa, reafirmando o amor que a isenta de 

culpa: 

Ele matou-se. Criou um espaço onde coabitavam a violência, a 
destruição, a miséria, o animalesco. E nós. Deu-me as armas e fez-
me assassina.  
... depois ficou tudo escuro. 
E o corpo a doer, a doer, a... 
Um soluço frágil absorve a última palavra (SALÚSTIO, 1994, p. 18). 

Na ótica da esposa violentada, o responsável pela própria morte é o 

marido, por criar e fomentar um ambiente de violência em sua própria casa. A 

passividade feminina expressa nos verbos “deu-me” e “fez-me” transfere a 

ação de matar, igualmente violenta, para o âmbito do homem que a espancava, 

levando-o a provar do seu próprio veneno, como o escorpião que morde a 

cauda. Por silogismo, “ele matou-se”, como agente único e permanente da 

violência de gênero na relação exposta no conto. 

Contudo, a par da reversibilidade que o texto propõe, um “soluço frágil” 

corta o relato da mulher, deixando em aberto ao leitor uma gama de 

sentimentos conflitantes que abrangem dor, coragem, privação dos sentidos, 

amor e, quem sabe, arrependimento por, afinal, rebater violência com violência. 

  

 

7.4 Para quando crianças de junho a junho? 

 

O tema central deste conto também é a violência, agora de alguns 

meninos diante de um homem velho e com problemas mentais. Enquanto no 

Brasil se comemora o dia das crianças em 12 de outubro, em Cabo Verde a 

efeméride ocorre a 01 de junho. Desta forma, a referência no título a “junho” 
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não é por acaso, porque podemos entender o título como uma crítica à 

“infância roubada” de muitas crianças cabo-verdianas, já que elas parecem ser 

só crianças durante os dias de comemoração. Fora desta data deixam de ser e 

se tornam adultos, inclusive capazes de cometer graves violências. 

A narrativa se inicia na esfera da comemoração do dia das crianças: 

“Ainda era Junho e nos ouvidos ainda o eco das canções das crianças de 

Junho” (SALÚSTIO, 1994, p. 23). A evocação da cena é festiva: 

 
Ainda era dia e no ar os restos do sol que escoava no tempo. 
Na rua estreita da escola e no adro da igreja, um esvoaçar alegre de 
batas azuis. Últimas brincadeiras antes do regresso à casa. Sorrisos 
cúmplices. Lembranças de piadas e gracinhas vividas (SALÚSTIO, 
1994, p. 23). 

Os “restos de sol”, o “esvoaçar alegre de batas azuis” e as 

“brincadeiras”, “lembranças de piadas e gracinhas” são coerentes com a alegria 

infantil. Porém, um contraste brusco transformará logo o cenário: 

De repente, uma rua larga, agora estreitada pela violência que 
transborda e agride os caminhantes. Uma dúzia. Talvez menos de 
uma dúzia' de rapazes da quarta, que deviam ser crianças e que se 
haviam transformados em feras, perseguindo e atacando um doente 
mental (SALÚSTIO, 1994, p. 23). 

Sem motivo aparente e repentinamente, várias crianças, agora 

“transformadas em feras”, atacam um homem indefeso, que tem exposta toda a 

sua fragilidade. 

Livros e pastas esquecidos na valeta. Nas mãos, pedras. Nos gestos, 
ódio. Olhares frios. O homem no meio, indefeso, confuso, louco, 
impotente, cada vez mais agitado pelos uivos dos estudantes que 
nunca deveriam lançar outros sons que os da alegria e da esperança. 
Raiva nos adultos que humilhados fogem às pedras (SALÚSTIO, 
1994, p. 23). 
 

Os livros, que representam a educação e o ensino e que deveriam ser 

“as armas” das crianças, jazem esquecidos e são substituídos por pedras que 

vão agredir um representante da masculinidade não hegemônica, um doente 

mental visivelmente frágil, marginal perante o discurso do poder. 

A selvageria se revela nos “uivos” animalescos que assustarão a vítima 

que, mais adiante, também será animalizada. 

Excitação nos algozes que procuram derrubar a vítima. 
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Uma pedrada no estômago e ela agacha-se, tentando proteger com 
gestos gratuitos e desordenados a cabeça desgrenhada e velha. Mais 
pedradas. 
Mais gritos. Mais lamentos. Um carro passa. Na confusão, a figura 
suja e esfarrapada, de gatas, alcança uma porta onde se esconde, 
animal acossado. 
Livros e cadernos abandonados (SALÚSTIO, 1994, p. 23). 
 

Convertidas em algozes pela violência, as crianças machos dispensam, 

novamente, como destaca o paralelismo utilizado como estratégia de ênfase 

pela escritora, livros e cadernos. Abandonados, como o seu futuro: 

 
Sem a vítima os estudantes interrompem a brincadeira. Regresso à 
calma exterior. 
Nos olhos do chefe do bando, uma indiferença cruel. Que magoa. 
«... Se fosse meu pai, eu não teria pena... Se ele morresse, problema 
dele... Se eu gosto do meu pai? Se você o vir pergunte-lhe se ele 
gosta de mim, ou... se... se me conhece» (SALÚSTIO, 1994, p. 24). 

 

Observamos, por parte da narração, uma tentativa de entender, 

explicar, assim como patentear compaixão por aquelas crianças. Afinal, a 

“indiferença cruel” demonstrada pelo líder do grupo reduplica o abandono 

recebido por parte do pai. Lembremos que, no processo de construção social 

da masculinidade, o papel da homossociabilidade é fundamental na busca de 

reforçar todas as características tidas como masculinas e inibir as consideradas 

femininas, afirmando assim a masculinidade. Além do que a violência é 

encarada como uma forma de afirmação masculina. Assim, o menino líder do 

grupo busca afirmar perante os outros sua masculinidade e para isso passa a 

apedrejar o handicapé que, para ele, representa, por transferência, um ser 

abandonado. 

Por detrás da violência do grupo, portanto, pode-se observar outra 

violência: a da indiferença, do abandono. Torna-se necessário, para o menino, 

provar para o grupo e para ele mesmo que é um homem capaz de enfrentar o 

pai, vingando-se de tudo que possa evocar a falta que ele provocou. Porém, 

Dina Salústio sempre apresenta os sentimentos de forma complexa: apesar do 

rancor, a tristeza comparece à cena: “Nas últimas palavras um soluço 

abandonado. Silêncio no grupo. Pedras caem das mãos. Bando que se 

desfaz.” (SALÚSTIO, 1994, p. 24). 
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Da mesma forma que em “Foram as dores que o mataram”, a última 

palavra é interrompida por um soluço; aqui, um “soluço abandonado” que 

expressa o desencanto e a frustração de não ter tido o amor do pai: 

E quando o miúdo chefe se mexe e retoma o caminho para a casa, 
arrastando os pés, não há crueldade nos seus olhos. Apenas uma 
criança amarga que havia parido prematuramente um homem. 
Desencantado (SALÚSTIO, 1994, p. 24, grifos nossos). 

O álibi do abandono (como o das dores, no conto anterior), acaba por 

dirimir a crueldade que acompanha a indiferença do menino líder: na verdade, 

também aqui ele é tanto vítima quanto algoz e merece, do narrador e do leitor, 

compaixão face a um sistema que não cuida de suas crianças, concorrendo 

para que se transformem prematuramente em homens, dentro de um padrão 

de dominação violenta, assim como não cuida de seus homens, que são 

excluídos quando não se enquadram no modelo patriarcal de masculinidade: 

 
O meu pensamento vagueia em ondas interrogativas. Doentes 
abandonados. Crianças impiedosas. Pais desconhecidos. Filhos sem 
amor. Até quando? Para quando crianças de Junho a Junho? 
Retomo o caminho interrompido. Não sei quanto tempo tinha 
decorrido. 
Que relógio é capaz de medir o tempo da violência? Em mim, era 
noite. Tristemente noite. Uma folha de papel dança com a brisa. Ou 
tempestade? 
Uma pedra chutada com raiva. Às vezes a dor acalma a impotência 
(SALÚSTIO, 1994, p. 24). 

 

E o conto termina com interrogações expressas em forma poética, com 

ritmo, paralelismo, pontuação que parece propor cesuras, como nos versos. As 

“ondas interrogativas” discutem: os padrões de masculinidade eleitos pelas 

sociedades ocidentais, nomeadamente as de colonização portuguesa; a 

paternidade com um peso muito menor do que o da maternidade; a 

paternidade irresponsável; as provas necessárias para que o 

menino/adolescente prove sua masculinidade hegemônica; a impotência 

perante esse sistema de valores.   

Para além destas reflexões, que dialogam diretamente com as atuais 

teorias da masculinidade e das relações entre os gêneros, fica a indagação 

que, metonimicamente, questiona até quando esses valores perdurarão: “Que 

relógio é capaz de medir o tempo da violência?”.  
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7.5 Please come back to me 

 

O tema deste conto é o fim de uma relação amorosa entre uma mulher 

falante de língua portuguesa e um homem falante de língua inglesa. O tema 

seria banal não fosse o motivo do desentendimento, o desconhecimento de 

ambos em relação à língua falada pelo outro, gerando uma situação 

tragicômica. A narradora-personagem, não denominada, relata sua experiência 

com John: 

Pela varanda entravam todos os ruídos do início da noite. Neles veio 
Lionel Ritchie num Hello inimitável e depois, dois segundos depois, 
entrou desarmado, trémulo, carente e agarrou-se a mim, tomou-me 
as mãos, os pés, a espinha, a carne toda. Era um frio esquisito que 
clamava por calores, ou simplesmente pedia a companhia de outros 
frios, através de mim (SALÚSTIO, 1994, p. 42). 

No início da noite, a narradora-personagem ouve a música romântica 

Hello, do cantor Lionel Ritchie, quando John chega, expondo toda a sua 

fragilidade: “entrou desarmado, trémulo, carente e agarrou-se a mim”. 

Utilizando-se da linguagem corporal, que dispensa a fala e, portanto, pode ser 

capaz de gerar menos desentendimentos entre um casal de línguas nativas 

diferentes, o homem busca conforto e cuidado, revelando uma nova forma de 

masculinidade diferente da hegemônica (forte, viril, independente, provedora): 

 
Virei-me para o meu companheiro e, no inglês balbuciante que já 
ousava, pedi-lhe que me abraçasse. 
Devo confessar que sou dura para a aprendizagem de línguas e do 
inglês apenas sabia quatro palavras e o meu amigo John que é 
também fraco de idiomas, igualmente sabia outras quatro em 
português, e o nosso relacionamento era apenas silêncios e ternuras 
(SALÚSTIO, 1994, p. 42). 

 

Num clima de romantismo, evocado pela música, e de carência 

exposta, a mulher solicita um abraço, entre “silêncios e ternuras”, mostrando 

que até aquele momento a falta de uma comunicação verbal eficiente não 

constituía obstáculo: 

 
Ao meu pedido, John interrompeu o percurso de um pensamento que 
me desenhava no corpo, olhou-me espantado como se me 
estranhasse e quando lhe repeti «abraça-me», convencida de que 
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não me tinha ouvido da primeira vez e soletrando bem a palavra, 
começou a bater-me, a princípio suave, muito suavemente, 
aumentando depois de intensidade e fúria, acompanhando a música 
que se perdia no quarto, a um ritmo que já não conseguia agarrar. 
Por fim deixei de lhe suplicar que parasse, em português, claro, 

para apenas ser o momento que vivia (SALÚSTIO, 1994, p. 42, grifos 
nossos). 

 

Delineia-se um contraste entre a cena de um relacionamento terno, 

com um homem “desarmado, trêmulo, carente”; e a imagem de violência 

baseada no gênero, com a qual a narradora-personagem não contava: 

 
Depois, sem Lionel, Hello ou pancadas; sem amor, friozinho e sem 
nada vi o John levantar-se, olhar para mim de modo incompreensível 
e sair. 
Passados dias, ainda confusa, contei a um amigo comum o que se 
passara entre nós, com todos os pormenores, tentando que me 
esclarecesse sobre o comportamento do John, que entretanto, sumira 
no tempo (SALÚSTIO, 1994, p. 42-43). 

 

Apesar de ter apanhado, a narradora-personagem percebe, pela 

reação de John ao sair e pela sua ausência depois de alguns dias, que havia 

algo errado. A conversa com um amigo comum, já sabedor do ocorrido, 

esclarecerá o mal-entendido: 

Fez uma cara desconsolada, chamou-me burra e explicou-me que em 
vez de dizer «abraça-me» tinha dito «bate-me», acrescentando que 
só então percebia a reacção do John que lhe dissera que eu não 
passava de uma masoquista desequilibrada, que se sentira 
violentado ao bater-me e que não me queria ver mais (SALÚSTIO, 
1994, p. 43). 

Apesar da violência que cometeu, pensando agradar a companheira, 

John se sente “violentado” por ser obrigado a atender um pedido que 

contrariava seus ideais quanto às relações de gênero. 

Uma questão importante que devemos levantar é: se a atitude de “se 

sentir obrigado” a bater na companheira, contra a sua vontade, fazia John se 

sentir violentando, por que ele a atendeu?  

Como esclarecemos no capítulo teórico, são várias as possibilidades 

de novas masculinidades; Badinter (1993, p. 133-189) aponta alguns “modelos 

de homens”, entre eles o doce e o mole. Este último abre mão de sua virilidade 

e mesmo de seus desejos para agradar a companheira em todos os sentidos, 

mesmo que, neste caso, incoerentemente, seja batendo nela. Assim, John é 
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um representante do homem mole, diferenciando-se do homem doce, que não 

abre mão de sua masculinidade/ virilidade, desejos, no entanto busca um 

relacionamento de igualdade e não um em que a mulher se sobreponha.  

Por poder ser considerado na categoria do homem mole, segundo 

Badinter, John acaba por sentir-se, ao mesmo tempo, algoz e vítima de 

violência. Este modelo de masculinidade leva a uma não realização, gerando 

crise na identidade masculina. Na relação com o homem mole, tampouco a 

mulher consegue realizar-se, pois não acontece a igualdade, tendo sido 

inclusive já proclamada a morte do homem mole (BADINTER, 1993, p. 156), 

pelo fato de nem mesmo as mulheres aceitarem este tipo de masculino. As 

novas masculinidades precisam desvencilhar-se do modelo patriarcal (homem 

duro) 75, no entanto, não se enquadrando em seu oposto (homem mole), mas 

buscando uma masculinidade que respeite sua individualidade e identidade, e 

principalmente que proponha relações de igualdade entre os gêneros, como é 

o caso do homem doce ou o gentle man, ainda seguindo as definições de 

Elisabeth Badinter (1993, p. 133-189). 

Ao esclarecer-se o ocorrido, a narradora-personagem sente-se aliviada 

por concluir que tudo não passou de um mal-entendido linguístico, inclusive 

nutrindo esperanças em rever John e, aprendendo a sua língua, entender-se 

com ele: 

Ter-me-ia rido da confusão que armara se as saudades não fossem 
tão grandes e, adiando o riso para quando estivéssemos juntos, 
decidi que ia aprender inglês, custasse o que custasse, para poder 
entender-me com ele, pelo menos nos detalhes domésticos de um 
encontro. Inscrevi-me num curso intensivo de inglês e com muita 
dificuldade, ao fim de cinco meses, aprendi mais cinco palavras 
«Please come back to me». 
Entretanto, rebentou a guerra no Golfo e perdi o contacto com o 
Koweit e com o John. Odiei Saddam, o poder e a paixão e soube que 
nunca mais iria poder dizer-lhe: Por favor, volta para mim 
(SALÚSTIO, 1994, p. 43). 

As cinco palavras aprendidas depois de cinco meses, contudo, não 

ajudarão muito: o apelo Please come back to me, título do conto, não poderá 

trazer John de volta. 

                                                             
75

 Badinter (1993, p. 133-134) apresenta quatro imperativos da masculinidade que, segundo ela, foram 

enunciados em slogans populares para demostrarem como se configura a imagem do homem duro. 



250 

 

Como é possível depreender do texto em análise, três formas de 

masculinidade embasam a discussão empreendida por Dina Salústio: o homem 

duro, ao qual John pensa ter que corresponder, face à (aparente) expectativa 

da companheira gerada pela linguagem verbal; o homem mole, do qual o seu 

comportamento reativo vai se aproximar, apesar de entender que o desejo da 

mulher era sofrer violência (comportamento do âmbito do homem duro); e o 

homem doce, o efetivamente desejado pela narradora-personagem, aquele que 

se expressava somente com a linguagem afetiva, de ternuras e silêncios, mas 

num entendimento entre iguais. 

 

 

7.6 Campeão de qualquer coisa 

 

Este conto é o mais representativo da coletânea de Mornas eram as 

noites para depreendermos as mudanças nas relações entre os gêneros, pois 

apresenta como as novas masculinidades ou feminilidades são capazes de 

transformar o tecido social. O enredo é centrado em uma conversa da 

narradora-personagem com um homem, representante do que denominamos 

uma nova masculinidade. 

Como em contos anteriores, em que não há inicialmente marcas 

explícitas no texto que nos possibilitem determinar o gênero da narração; 

neste, o desenrolar do diálogo conduzirá o leitor a inferir que a primeira pessoa 

é a forma de expressão da subjetividade de uma narradora-personagem: 

 
A noite ia a mais de meio. Grupos de homens e grupos de mulheres 
convenientemente estabelecidos. Eu fazia o protocolo e chegaste e 
como manda a praxe, fui-te passando um copo para as mãos e 

porque não te conhecia disse-te: os campeões das anedotas estão ao 
fundo, ao lado, os campeões da política internacional, à esquerda os 
do futebol, os do sexo, debaixo do abacateiro, os dos copos, junto ao 
bar e iniciei a retirada porque não havia mais nada que dizer e já 
tinha falado demais para uma noite só [...] (SALÚSTIO, 1994, p. 11, 
grifos nossos). 

 

O leitor percebe que o cenário envolve uma festa e que a narradora-

personagem recepciona os convidados. No entanto, é feito de forma que toca 

aos homens, com uma carga de preconceitos que reproduzem uma visão 
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androcêntrica machista que, não obstante, deseja combater. Partindo da 

máxima “todos os homens são iguais”, que não distingue as formas de 

masculinidade, a anfitriã recebe um dos convidados e, de imediato, o classifica 

em uma das categorias que suportam a ideologia do masculino hegemônico: 

campeões de anedotas, campeões da política internacional, do futebol, do sexo 

e dos copos. 

O título do conto, “Campeão de qualquer coisa”, corrobora o modelo 

patriarcal de homem que necessita sempre vencer, em todos os campos 

possíveis, Porém, cabe uma observação de monta com relação ao título do 

texto, que acaba por balizar nossa leitura: no sumário da obra original (edição 

do Instituto Caboverdiano do Livro, Praia, 1994), “Campeão de coisa 

nenhuma”, ou seja, justamente o discurso da nova masculinidade que recusa a 

competitividade, é grafado como título do conto. Em edição posterior de 

Mornas eram as noites (Lisboa: Instituto Camões, 1999), repete-se a 

dualidade, e, finalmente, na edição do Instituto da Biblioteca Nacional (Praia, 

2002), o título unifica-se em “Campeão de coisa nenhuma”.  

Este último sem dúvida é mais condizente com a masculinidade 

proposta pela personagem que é recepcionada, que rejeita a obrigação de ser 

um “campeão” contradizendo as ideias reducionistas propostas pela 

personagem feminina.  

Dessas considerações, podemos concluir várias linhas de leitura 

possíveis para este conto: que a mulher pode comportar-se como 

reduplicadora das ideologias que amparam e sustentam o machismo; que 

novas masculinidades, diferentes daquela reafirmada pelo modelo hegemônico, 

surgem representadas em textos literários cabo-verdianos como extensão de 

mudanças nas relações sociais de gênero, sobretudo as causadas pela 

emancipação e promoção continuada das mulheres no país; que a própria 

autora, ao escrever o texto, procurou retratar um processo de amadurecimento 

no que se refere às relações entre os gêneros e as novas masculinidades em 

Cabo Verde e no resto do mundo. 

Outro ponto a observar, a ausência de necessidade de provar alguma 

coisa, proposta pela personagem masculina: após várias tentativas infrutíferas 

da narradora-personagem de enquadrá-lo em uma das categorias de 
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“campeões” que havia na festa, o estereótipo é recusado: “Foi então que me 

disseste que não eras campeão de coisa nenhuma e nem sequer eras bom em 

qualquer coisa e que eras um tipo normal.” (SALÚSTIO, 1994, p. 11).  

Por não sentir-se obrigada a pertencer a nenhum grupo de campeões, 

a personagem masculina surpreende-se com a inversão de papéis, face ao 

machismo implícito (e imposto) na acolhida feminina: 

 
Espantado com o acolhimento (como dirias mais tarde), tiraste-me o 
copo para encher e disse-te que não bebia e que o copo era para ter 
as mãos ocupadas e limitar o consumo do cigarro. Foi então que me 
disseste que não eras campeão de coisa nenhuma e nem sequer 
eras bom em qualquer coisa e que eras um tipo normal (SALÚSTIO, 
1994, p. 11). 

 

A personagem masculina acrescenta, mesmo que de forma sutil, que, 

na verdade, não ser campeão é o normal (diferentemente do que propõe a 

ordem androcêntrica), pois se define como um “tipo normal”. Ter que dar 

constantemente provas de virilidade ou fingir ser campeão em alguma 

modalidade configura, isto sim, um comportamento que não é normal, segundo 

o escopo do texto de Dina Salústio. 

A personagem narradora, provavelmente de acordo com o processo de 

construção social da masculinidade hegemônica, inserida nas ideias do 

sistema patriarcal, não consegue compreender como um homem pode assumir 

que não é um campeão: “Não havia tristeza nas tuas palavras e, como pensei 

que um homem normal o mínimo que se devia sentir era triste pela revelação 

[...]” (SALÚSTIO, 1994, p. 11). Fica, então, evidente que a normalidade para a 

personagem feminina e para a personagem masculina, neste conto, refere-se a 

formas diferentes de exercer a masculinidade.  

Por custar a compreender que uma nova masculinidade se expressava 

diante de seus olhos, a personagem narradora insiste: “[...] pois há um campo 

onde não precisas de provar nada. Vai para debaixo do abacateiro (SALÚSTIO, 

1994, p. 11). Neste espaço localizavam-se, destacadamente, os campeões do 

sexo, aqueles que comprovavam sua masculinidade pela via da virilidade. E a 

personagem feminina ainda acrescenta algumas regras de como a 

personagem masculina deve se portar para impressionar e afirmar sua 

masculinidade, de acordo com o modelo patriarcal hegemônico: 
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Faz um sorriso ambíguo como quem está farto e cansado, mas 
conserva as energias incólumes. Conta as tuas fantasias e os teus 
fantasmas. Os teus e os dos outros, como coisa resolvida. Incarna os 
actores do hard core. Inventa situações, viagens e encontros, 
princesas e prostitutas, virgens e lésbicas, homossexuais, mulheres 
casadas, ninfomaníacas, colegiais e o resto. Inventa. Inventa o mais 
que puderes. Faz como os outros. Dá nomes e moradas e não te 
preocupes, porque não te vão julgar pela baixeza porque é prática 
aceite (SALÚSTIO, 1994, p. 11-12, grifos nossos). 

 

Para a narradora, como podemos observar, a “prática aceite” define a 

normalidade. Mas dialogicamente, o convidado recém-chegado a refuta, 

indicando novas trilhas para o desenvolvimento da masculinidade. 

Conforme discutido no capítulo teórico desta pesquisa, não há uma 

forma única de masculino e “os homens não são todos iguais”, nem agem 

todos da mesma forma, por mais que a sociedade patriarcal queira a todo o 

momento reafirmar o oposto, levando inclusive as mulheres a introjetar o 

modelo que mantém o masculino no controle e no poder (“campeões”). 

Como representante de uma nova masculinidade, a personagem 

masculina do conto não apenas demonstra consciência na forma com que lida 

com sua identidade sexual, como entende todo o processo de construção 

social, sintetizando em seu discurso grande parte do que debatemos no 

capítulo teórico.  

- Ensinaram-nos que devíamos ser heróis de qualquer coisa. Exigem 
que façamos permanentemente exercícios de auto afirmação. Não 
nos educaram para corajosamente debatermos os nossos medos, 
falhas, hesitações, infernos (SALÚSTIO, 1994, p. 12). 

 

A personagem compreende que fomos “ensinados” para sermos 

sempre vencedores e heróis. Na verdade, como sabemos, esse aprendizado 

faz parte do processo de construção social da masculinidade, em que o 

homem, desde a infância, é induzido a buscar um modelo de masculino sempre 

vencedor, pois ser homem equivale a ter poder. Além disso, nesse processo, é 

necessário que o homem prove reiteradamente a sua suposta superioridade, 

como muito bem aponta a personagem: “exercícios de autoafirmação”, que 

corroborem força, coragem, sucesso, ausência de fraqueza, necessidade ou 

sentimentos, o que leva muitos homens a viver uma crise de identidade, por 

não se reconhecerem neste modelo de “homens de verdade”: 
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Apetrecharam-nos com o mito de super-machos e esperam que 
sejamos sempre vencedores, fazendo-nos inimigos da própria 
maneira de estar, escamoteando a verdade, falseando as fronteiras. 
E porque somos apenas normais e temos vergonha da nossa 
normalidade, passamos o tempo todo a pensar numa roupagem que 
impressione (SALÚSTIO, 1994, p. 12). 

Como “inimigos da própria maneira de estar”, para tentar alcançar este 

modelo de masculinidade patriarcal, muitos passam a mentir, enganar, 

ficcionar.  

A personagem masculina expõe e denuncia todo o processo, pois tem 

consciência de que não é natural ser sempre campeão e que este modelo não 

deve ser considerado a “norma”: 

 
E vestimo-nos de atletas e mascaramo-nos de campeões, para, às 
escondidas, chorarmos a nossa simplicidade, a vulgaridade que 
enforma os nossos sentimentos íntimos. Não temos coragem para 
dizer não sou o melhor e não tenho que o ser, nem justificar-me da 
minha fragilidade (SALÚSTIO, 1994, p. 12). 
 

A subjetividade e a fragilidade masculinas, expostas, demonstram 

autoconsciência e maturidade por parte de quem implode, a partir da discussão 

das masculinidades, o edifício patriarcal, androcêntrico: “Entrar em competição 

com as minhas fantasias e as dos outros seria sinal de simples imaturidade e 

falta de respeito por mim próprio — prosseguiste descontraído, quase a rir” 

(SALÚSTIO, 1994, p. 12). 

Diferentemente da mulher chamada de “vencedora” no conto “A 

oportunidade do grito”, que propõe o “grito” como forma de assumir uma nova 

feminilidade, a personagem masculina deste conto utiliza-se de um tom 

“descontraído, quase a rir”. As estratégias são diversas, mas objetivam 

finalidades semelhantes: transformar as relações de gênero pelo diálogo e pela 

assunção das próprias subjetividades.  

Após este confronto (didático) entre as personagens masculina e 

feminina, que encena, no discurso artístico, algumas linhas básicas da teoria 

das masculinidades e dos gêneros, poderemos observar que a atitude da 

personagem masculina leva à transformação do modo de percepção da 

narradora-personagem no que diz respeito às relações de gênero e à sua 

feminilidade: “Hoje lembrei-me de ti e pensei como podemos ser tão bonitos 
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quando conseguimos ser nós próprios: homens ou mulheres.” (SALÚSTIO, 

1994, p. 12).  

Ou seja, a relação entre o masculino e o feminino, proposta de forma 

clara e pedagógica pela autora e enunciada pela personagem masculina, 

fortalece-se na igualdade que torna homens e mulheres mais humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Buscamos apresentar, neste trabalho, recorrendo a um corpus teórico 

e literário diversificado, como se têm configurado as relações de gênero em 

Cabo Verde. Centramo-nos na análise das masculinidades, embora não nos 

tenhamos restringindo apenas à sua discussão, porque, como esclarecem 

vários pesquisadores (WELZER-LANG, 2004; SOIHET, 1997; CONNELL, 

1995; OLIVEIRA, 1999) para se entender o masculino é necessária também a 

compreensão do feminino, já que o gênero só pode ser entendido na relação.   

Embora o campo de estudo das masculinidades seja relativamente 

novo, existem produções de peso significativo que procuramos agrupar a fim 

de, além de iluminar nossa análise literária, contribuir com novas pesquisas 

relativas aos gêneros, e principalmente, ao papel das novas masculinidades. 

Desenvolvemos, ao longo do trabalho, algumas linhas teóricas que nos 

pareceram relevantes, como a que acabamos de retomar, de que o gênero só 

pode ser compreendido na relação. Porém, outras também merecem destaque 

como a da recusa à determinação biológica do gênero: nascer macho ou fêmea 

não determina o gênero, visto que este é produto de construção social. Miguel 

Vale de Almeida (1996, p. 162), por exemplo, afirma que “a masculinidade não 

é a mera formulação cultural de um dado natural; e que a sua definição, 

aquisição e manutenção constitui um processo social frágil, vigiado, 

autovigiado e disputado”. 

Ao definir-se gênero a partir do sexo, criou-se uma suposta 

inferioridade feminina, estabelecendo-se uma divisão social do trabalho que 

determinou a desigualdade entre os gêneros e o estabelecimento da 

dominação masculina sobre as mulheres. 

Podemos também concluir que, se atualmente há um questionamento 

sobre o masculino, isso ocorreu devido aos movimentos sociais como os 

feministas, Gays e juvenis.  A partir de então, passou-se a pensar também a 

masculinidade como um processo social e não como um dado tácito e natural.  
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Entender como o sistema patriarcal atua na construção social da 

masculinidade tornou-se necessário para se compreender o masculino, a partir 

de duas estratégias a desvendar: a primeira, a que objetiva tornar os homens o 

máximo possível parecidos entre si, sendo a homossociabilidade fundamental 

no processo; a segunda, a que pretende torná-los mais distantes e diferentes 

das mulheres. Apesar de o sistema patriarcal tentar reduzir os homens a um 

único modelo e desta forma torná-los todos iguais, com Almeida (1996, p. 190) 

concluímos que, ‘“os homens não são todos iguais”, mesmo quando o modelo 

hegemônico diz que “um homem é um homem”’. 

Outra ilação pertinente para nosso estudo, extraída de Connell (1997, 

p. 39), refere-se à relação entre as masculinidades, que se definem, portanto, 

não somente diante das feminilidades, mas também em contato com outros 

tipos de masculinidade. Rosiska Darcy de Oliveira esclarece-nos (1999, p. 55) 

que também na relação as masculinidades irão se transformar. Ou seja, não 

podemos pesquisar os gêneros sem considerarmos todas as relações que os 

envolvem. Desta forma, Connell (1997, p. 43) entende que: 

Estos dos tipos de relación - hegemonia, dominación/subordinución y 
compileidad por un lado, y marginación/autorización, por otra lado- 
entregan un marco en el cual podemos analizar masculinidades 
específicas. Yo pongo énfasis en que términos tales como Ia 
“masculinidad hegemónica” y “Ias masculinidades marginadas”, 
denominan no tipos de carácter fijos sino configuraciones de práctica 
generadas en situaciones particulares, en una estructura cambiante 
de relaciones. Cualquier teoria de Ia masculinidad que tenga valor 
debe dar cuenta de este proceso de cambio. 

Além de considerarmos o processo de transformações constantes a 

que estão sujeitas as masculinidades, concluímos ainda que o modelo de 

masculinidade hegemônica é inatingível para qualquer homem. Por mais que 

alguns possam aparentemente se enquadrar em todas as exigências do 

padrão, em sua intimidade haverá divergências e contradições. No entanto, são 

muitos os homens que buscam alcançar tal modelo, levando-os a crises em 

suas identidades: 

Por el hecho de ser un término teórico crisis presupone un sistema 
coherente de algún tipo, el cual se \e o se restaura como resultado de 
Ia crisis. La masculinidad, como Ia discusión hasta ahora Io ha 
mostrado, no es un sistema en ese sentido. Es, más bien, uma 
configuración de práctica dentro de un sistema de relaciones de 
género. No podemos hablar logicamente de Ia crisis de una 
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configuración; más bien podemos hablar de su ruptura o de su 
transformación. Podemos, sin embargo, hablar de Ia crisis de un 
orden de género como un todo, y de su tendência hacia Ia crisis 
(CONNELL, 1997, p. 45).  

Alguns homens, objetivando atingir o modelo de masculinidade 

hegemônica, acabam por confundir virilidade com violência, tornando o 

masculino agressor e vítima, já que, neste último caso, o modelo patriarcal 

oprime os homens, negando-lhes a possiblidade de demonstrar seus 

sentimentos, carências e necessidades. 

No contexto social, político e econômico, verificamos como Cabo Verde 

tem avançado na promoção das mulheres, com isso contribuindo para que haja 

uma maior igualdade entre os gêneros, inclusive propiciando aos homens 

condições de se libertarem do modelo patriarcal hegemônico. 

Literariamente, seguindo o rumo de nossa análise, da primeira obra 

abordada, Estátuas de Sal, de Evel Rocha (2003), podemos inferir uma 

representação da estrutura de gênero patriarcal considerada tradicional, em 

que as personagens ainda não têm a consciência das novas masculinidades e 

feminilidades possíveis, mas reproduzem os papéis sociais demarcados pela 

hegemonia androcêntrica. 

A primeira personagem que analisamos foi Adalberto, na qual o enredo 

se centra, acompanhando as suas memórias do período em que viveu com a 

família em Cabo Verde aos anos em que viveu na Holanda. Após seu retorno 

ao arquipélago, a figura do pai estará onipresente em seus pensamentos, 

servindo-lhe de modelo. O progenitor de Adalberto, um aventureiro do mar, que 

já havia viajado muito e enfrentado animais marinhos, torna-se um mito que 

configura o ideal que o filho jamais conseguirá atingir. Adalberto, em 

decorrência, passará por uma crise em sua masculinidade, já que não se 

conceberá como um homem à altura do pai, sendo invadido pela angústia 

constante de fracassar e acabando por não se realizar. 

Além disso, diante da descoberta da orientação sexual do irmão, 

Adalberto tem reações de violência homofóbica, típicas do modelo patriarcal, 

evidenciando que, na verdade, era ele que sofria de uma crise de 

masculinidade. Tanto que, concluímos não existir, por parte da personagem, 

nenhuma compreensão em relação à orientação sexual de Gutinha, mas 
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apenas formas de oprimi-lo, para obter a promessa de que o irmão não 

“desonraria” a família.  

Adalberto não tem abertura para novas masculinidades, buscando 

moldar-se a um padrão de masculinidade hegemônica, apesar de perceber a 

dificuldade de se enquadrar no modelo exigido. É preconceituoso com relação 

a tudo que se aproxime da subjetividade feminina, como a homossexualidade 

do irmão e o comportamento de Adelina.  

Já Ventura, o eterno patriarca da família Delgado, como vimos, será o 

representante máximo do modelo de masculinidade patriarcal. Muito em 

decorrência de sua morte prematura, e por ele se ter tornado um mito, inclusive 

com poderes sobrenaturais relatados, constituiu paradigma gerador de 

frustração para a maioria dos filhos, à exceção de Alfredo, única personagem 

masculina que se aproxima da imagem mítica de Ventura. Não há indícios de 

uma crise em sua masculinidade ou desvio do modelo hegemônico, como 

acontece com os outros irmãos homens.  

A primeira personagem feminina que analisamos foi Claudina, mulher 

oprimida quanto à questão sexual no casamento, mas opressora e defensora 

do sistema patriarcal, sobretudo nas relações com o irmão Gutinha, reprimido 

por ela na sua homossexualidade. Sua caracterização se dá, pois, no meio-

termo, se comparada às outras mulheres analisadas na obra: em um extremo 

Zenaida, representante da pureza, um ser celestial, próxima a ela nha Bia, a 

mãe, fiel ao marido mesmo após a morte dele; no extremo oposto, Maria João, 

a prostituta, estando Adelina próxima a essa, na visão patriarcal.   

A segunda personagem feminina, Zenaida, encarna o ideal de feminino 

proposto pela masculinidade hegemônica: perfeita, linda, bondosa, caridosa, 

trabalhadora, assexuada, companheira. Tão idealizada que não morre, mas é 

arrebatada pela cauda de uma estrela. Ela representa o padrão hegemônico 

feminino, impossível de ser alcançado, apresentado por qualidades 

exclusivamente positivas e superiores, sendo algumas de suas características 

repetidas de forma exagerada, como a beleza, a bondade, a caridade, além de 

sua relação com o sagrado. 

Nha Bia é a personagem feminina que mais se aproxima da figura de 

Zenaida, pela sua dedicação ao próximo e bondade, mas com uma diferença: 
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configura também o modelo de mãe. Criada em uma estrutura patriarcal, 

androcêntrica, mesmo com a morte do marido conserva e transmite para os 

filhos os suportes dessa ideologia. Tanto que é a responsável por enviar 

Gutinha para Portugal como forma de puni-lo por expressar a sua 

homossexualidade. Nha Bia constitui ainda um exemplo de fidelidade, pois não 

admite outro marido após a morte de Ventura, servindo de exemplo para as 

futuras gerações. 

Salvador é a personagem que apresenta maior desequilíbrio 

emocional, muito devido à frustração de não se enquadrar no modelo de 

masculinidade hegemônica que o pai representava. Em consequência, utiliza-

se de duas estratégias para se libertar da opressão do sistema: o suicídio e o 

relacionamento com Maria João, que representa o oposto do padrão ideal de 

feminino: é prostituta e caracterizada pelos vícios (inclusive o da bebida) e pela 

sordidez. A ela é dada a oportunidade de redenção por meio de um casamento 

com Salvador, recusado, no entanto e levando-a a um desfecho previsto numa 

estrutura patriarcal tradicional: ficou doente e carecendo da ajuda de Zenaida. 

Por não conseguir se relacionar com Maria João, Salvador encontra apenas na 

morte uma forma de recusar o sistema que o oprime.  

Quanto à personagem Gutinha, ressaltamos a importância do 

aparecimento de um gay assumido na literatura contemporânea de Cabo 

Verde, ressalvando, no entanto, que suas descrições são ainda estereotipadas, 

caricaturais, assemelhando-se a uma paródia do feminino. É, sem dúvida, a 

personagem mais distante da masculinidade hegemônica, a única que busca e 

consegue romper com o modelo patriarcal, embora, acabe por ter um final 

negativo e previsível segundo a ideologia patriarcal: a morte por SIDA. 

Marcelo, assim como Ventura, constrói-se na esfera mítica. Sua 

masculinidade se aproxima do modelo hegemônico, devido à sua genialidade, 

embora seja apresentado como esquizofrênico, diferentemente de Salvador 

que era considerado louco. Lembramos que a masculinidade hegemônica pode 

ceder uma “autorização” para aqueles que não se enquadrem em alguns traços 

característicos, mas que se destaquem excepcionalmente em outros, tornando-

se assim também representantes da masculinidade hegemônica, sendo este o 

caso da personagem. 
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Quanto a Adelina, de todas as mulheres que encontramos na obra, é a 

única que tenta romper com o sistema patriarcal e busca uma nova 

feminilidade, embora não tenha consciência política e nem conhecimento para 

isso.  

Não obstante a obra seja ainda tímida em alguns aspectos, como a 

simplificação dos desfechos, “punindo” personagens de acordo com sua 

divergência do padrão patriarcal, ela nos indica alguns caminhos para a 

mudança, pois parte de uma estrutura familiar e de gênero mais tradicional 

para apontar transformações possíveis para novas configurações do masculino 

e do feminino.  

Estas se apresentarão claramente nas duas outras obras analisadas. 

Em Estórias de dentro de casa (1998), de Germano Almeida, na 

primeira novela “In Memorian”, a personagem Rosalinda já indica uma trajetória 

de transformações em sua feminilidade face aos sucessivos casamentos e às 

relações com masculinidades diversificadas: oprimida em seu primeiro 

casamento com Ramos, um homem tipicamente patriarcal, após a morte do 

marido conhece Macedo, que propõe a ela uma nova relação entre os gêneros, 

levando-a a transformar o modo como concebia o masculino.  

Ramos, o primeiro marido, embora não se aproxime das qualidades de 

Ventura de Estátuas de Sal (2003), busca alcançar esse padrão de 

masculinidade hegemônica, inclusive tratando sua esposa com objeto. Porém, 

jamais se transformaria num mito, como foi o caso de Ventura, pelo contrário, 

evidenciou toda a sua fragilidade ao morrer devido a um espirro causado por 

uma alergia. De Teodoro, o terceiro marido, pouco nos é apresentando, no 

entanto, entendemos que, por Rosalinda já desenvolver uma nova feminilidade, 

ele encontrará, na relação, também uma nova forma de masculinidade.  

Das três personagens masculinas da novela “In Memorian”, Macedo é 

a que mais se aproxima de uma nova masculinidade, embora ainda em 

processo de transição, pois o legado patriarcal ainda está presente em 

algumas de suas ações, gerando-lhe sentimentos como ciúme e insegurança. 

Dessa forma, por mais que seja bem-sucedido, culto, também apresenta 

fragilidades, aproximando-se mais do que consideramos um “homem real”.  
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Na novela seguinte de Estórias de dentro de casa, “As mulheres de 

João Nuno”, o protagonista, apesar de aparentemente conhecer uma nova 

masculinidade, exercita-a apenas como estratégia para conquistas amorosas. 

Trata as mulheres como objetos de ordem sexual (as namoradas) ou do campo 

semântico das ferramentas (empregadas, para realizar serviços domésticos), 

não fazendo distinção, ao fim e ao cabo, entre as duas categorias. Para João, 

seus dois grandes desafios resumem-se a conseguir uma boa empregada, 

Luísa, e conquistar a mais difícil de suas amantes, Alda. 

Na última novela que compõe a obra, “Agravos de um artista”, as 

personagens principais não são nomeadas, sendo que o (pseudo) intelectual é 

um homem extremamente machista, que oprime sua esposa, mas, no entanto, 

acredita conhecer as causas feministas, não sendo compreendido.  A esposa, 

contudo, demonstra um amadurecimento e uma transformação em sua 

feminilidade, já que não aceita a maneira como é tratada em seu casamento e, 

após tentativas de transformar o marido, e diante do insucesso, pede o 

divórcio. Sua clara consciência política dos diretos femininos é evidenciada, por 

exemplo, quando orienta Bela, sua empregada, a respeito de formas de 

anticoncepção e da importância da educação formal.  

Nas novelas de Estórias de dentro de casa, portanto, a consciência 

da complexidade das relações entre os gêneros e a busca ou expressão de 

novas configurações das masculinidades e feminilidades já são expressas na 

caracterização das personagens. 

Assim também ocorre em Mornas eram as noites, de Dina Salústio 

(1994). No conto “A oportunidade do grito”, a conversa entre três mulheres, a 

narradora, Elza e a vencedora, objetiva apresentar vários tipos de 

feminilidades, impactadas pela relação dialógica. A vencedora representa uma 

mulher já transformada, que busca impactar e mudar também aqueles que a 

cercam. Elza demonstra ter consciência de sua situação, mas não sabe ainda 

como romper com o que a oprime; a narradora personagem, por sua vez, 

acompanha atentamente o diálogo e, a partir dele, evidencia também o 

entendimento de ações que facilitarão sua trajetória feminina. 

No conto “Onde está a verdade”, um relato de memória da narradora-

personagem, evidencia-se a fragilidade masculina da personagem denominada 
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“tio”. Embora as lembranças da sobrinha o caracterizem como um homem 

gigante, forte, corajoso, em suas ações, ele demostrava indícios de uma nova 

masculinidade, sensível e capaz de demonstrar sentimentos e cuidado. A 

percepção dessa transição afigura-se como fundamental para a formação da 

personagem narradora, permitindo-lhe ter contato com a evidência de 

carências e dependências masculinas, como, por exemplo, o analfabetismo 

que obrigava o tio a solicitar que a irmã escrevesse as suas cartas, habilidade 

que, à época, até as crianças da família dominavam. Por mais que o tio não 

tivesse consciência de uma nova forma de masculinidade, ele demonstra 

indícios desse processo de transição, que impacta também os que com ele 

convivem. 

Em “Foram as dores que o mataram”, a descrição de uma relação 

conjugal revela a violência constante sofrida pela mulher, baseada na 

hierarquia de gênero e que a leva a, apesar de amar o marido, matá-lo, como 

única solução para a sua situação.  

Outro conto em que vemos a fragilidade masculina exposta é “Para 

quando crianças de junho a junho?” em que um grupo de crianças agride 

violentamente um homem que apresenta problemas mentais. Além da 

fragilidade deste, fica exposta a do menino líder do grupo, que usa da violência 

(símbolo da masculinidade patriarcal) como forma de esconder seus 

sentimentos em relação ao progenitor que o abandonou.  

Em “Please come back to me”, a situação apresentada é tragicômica e 

baseada num conflito linguístico: a narradora-personagem, ao não conseguir se 

comunicar verbalmente com seu companheiro estrangeiro, John, recebe uma 

surra, quando havia pedido um abraço. Evidencia-se nesse conto uma 

masculinidade denominada por Elisabeth Badinter (1993, p. 133-189) de 

homem mole, pois John renuncia às suas próprias vontades para agradar a 

companheira, sentindo-se violentado por ter que atender ao que supunha 

desejo dela. Esse modelo de homem que renuncia a seus ideais é semelhante 

ao que a personagem Lina, da novela “As mulheres de João Nuno”, esperava 

do protagonista, acreditando que, para ser um cavalheiro, o companheiro 

deveria realizar todos os seus desejos. 
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“Campeão de qualquer coisa” é o conto da coletânea selecionada de 

Mornas eram as noites em que se evidencia mais claramente como uma nova 

proposta de gênero pode modificar a relação. Nesse texto encontramos a 

representação mais contundente, dentre todas as das personagens masculinas 

nas obras analisadas, de uma nova masculinidade. Aqui, a personagem 

masculina, além de modificar a compreensão da narradora-personagem, que 

inicialmente o recebe com um discurso patriarcal pronto, também evidencia a 

necessidade de recusar um modelo de masculinidade inalcançável, que 

apenas causará dor e frustração para quem a almejar.  

Cabe-nos traçar, ainda, um comparativo das características das 

personagens analisadas nas três obras, considerando-se a consciência em 

relação às novas possibilidades para os gêneros.  

Das personagens femininas de Estátuas de Sal, nenhuma tem a 

consciência de uma nova possibilidade de gênero. Zenaida e Nha Bia 

representam ideais do feminino patriarcal, Claudina encontra apenas em uma 

estrutura de casamento tradicional sua realização. A única que demonstra 

indícios de mudança, mas que não tem discernimento suficiente para romper 

com o sistema patriarcal é Adelina. Ou seja, elas não desenvolvem uma nova 

feminilidade, semelhantemente às empregadas e namoradas de João Nuno (no 

texto de Germano Almeida, “As mulheres de João Nuno”), pois embora 

percebam que estão sendo usadas como objetos, não são capazes de romper 

com a estrutura que as coisifica.   

Entendemos que, as personagens femininas de Estórias de dentro de 

Casa e de Mornas eram as noites demonstram estarem menos em processo 

de transição (e mais transformadas) do que as masculinas, porque além da 

consciência de uma nova proposta para os gêneros, suas ações rompem com 

a estrutura patriarcal. Das que ainda entendemos que estão desenvolvendo 

uma nova feminilidade temos a narradora-personagem de “Campeão de 

qualquer coisa”, de Dina Salústio, já que, por mais que se veja transformada 

pelo discurso da personagem masculina, não demonstra uma ação que 

comprove sua nova feminilidade. Da mesma forma, a narradora-personagem e 

Elsa, mulheres apresentadas no conto “A oportunidade do grito”, mostram-se 
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sensibilizadas diante do discurso da vencedora, mas ainda não manifestam 

rompimento com a ideologia e a estrutura social masculina hegemônica.  

Entre as que concluímos, pelas ações e pela consciência politica, 

terem comprovado que exercem uma nova feminilidade destacamos Rosalinda, 

de “In Memorian”, em seu processo de mudança da opressão à liberdade. 

Também a esposa do artista (em “Agravos de um artista”) insere-se nessa 

categoria de feminilidade, ao pedir o divórcio face à negativa incessante de 

transformação da relação por parte do marido, eliminando a situação de 

desigualdade. Não só demonstra consciência para si das novas propostas em 

relação ao gênero, como propõe mudança e conscientização para sua 

empregada doméstica. 

Ainda destacamos a esposa, personagem do conto “Foram as dores 

que o mataram”, que, diante de uma situação em que não encontra 

perspectivas de mudança, assassina o marido, rompendo definitivamente com 

a estrutura que lhe impunha aceitar a violência que recebia como natural. 

Embora não haja no texto evidências de um posicionamento político da 

personagem, como no caso da vencedora de “A oportunidade do grito”, 

entendemos que a esposa já tenha uma nova feminilidade, pois em suas ações 

demonstra recusar o modelo de masculino patriarcal opressor.  

A mais contundente de todas as personagens femininas por nós 

estudadas, que exercem efetivamente sua nova feminilidade, é a “vencedora”, 

já citada, de “A oportunidade do grito”, demonstrando a posse do discurso e o 

poder de convencimento.  

Dentre as personagens masculinas, as de Estátuas de Sal são as que 

menos se aproximam e tem a consciência de uma nova masculinidade, 

exceção a Gutinha, que após sua partida para a Europa demonstra 

desenvolver uma postura politizada em relação ao gênero. Ventura, embora 

não apresente traços patriarcais de opressão e violência, funciona como um 

mito, como exemplo a ser seguido, atendendo à maioria das características 

que compõem a masculinidade hegemônica. 

Ainda entre os que têm menos consciência em relação às novas 

masculinidades, destacamos o marido assassinado de “Foram as dores que o 

mataram”, o homem doente e o menino-líder do grupo violento do conto “Para 
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quando crianças de junho a junho”. No caso desta personagem, esclarece 

Badinter (1993, p. 182-183) que, somente por meio de uma revolução paternal, 

o que não ocorreu para o garoto, poderão ser efetuadas grandes mudanças 

nas atuais gerações, contribuindo para que surjam novas masculinidades.  

Já o artista de “Agravos de um artista”, demonstra conhecimento sobre 

os gêneros, mas sustenta a permanência da estrutura patriarcal, tratando sua 

esposa como objeto. Não tão diferente de João Nuno de “As mulheres de João 

Nuno”, que apesar de também ter a consciência sobre novas possibilidades de 

gêneros e novas masculinidades, usa-as apenas como estratégia para 

conquistar as mulheres, continuando a tratá-las como objetos sexuais ou 

ferramenta para atividades domésticas. 

Das personagens masculinas que demostram estar em transição para 

uma nova masculinidade, mas não ainda não possuíam consciência disso, 

ressaltamos o tio de “Onde está a verdade”, porque aparenta uma sensibilidade 

diferenciada da proposta pelo modelo patriarcal. 

Em transição mais avançada, evidenciam-se Macedo e Teodoro, de “In 

Memorian”, e John, de “Please come back to me”. O primeiro é um dos 

melhores exemplos de um homem que tem consciência e busca uma nova 

masculinidade e uma relação de igualdade entre os gêneros, mas, em algumas 

ações, acaba por reproduzir o legado patriarcal. Possivelmente, Teodoro siga o 

mesmo caminho de Macedo, embora não tenhamos muitas informações no 

texto; contudo, o fato dele se relacionar com Rosalinda e aceitar sua nova 

feminilidade demonstra indícios de transformação. John tem consciência de um 

novo masculino, no entanto, consideramos que ainda é um homem em 

transição, em busca de encontrar uma forma de masculinidade que o satisfaça. 

A única personagem masculina que entendemos já possuir, em todos 

os sentidos (consciência, ação, conhecimento teórico), uma nova 

masculinidade é o protagonista de “Campeão de qualquer coisa”, pois além de 

recusar o modelo patriarcal que lhe é imposto pela narradora-personagem, 

consegue de forma pacífica e dialogada transformá-la.  

Pelo exposto, concluímos que, a partir de textos literários que se 

debruçam sobre as questões e configurações de gênero, muito ainda poderá (e 

deverá) ser discutido com base no contexto cabo-verdiano, que nos apresenta 
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complexidade suficiente para a inauguração e o desenvolvimento de várias 

linhas de pesquisa. A evolução da reflexão sobre gênero e, especialmente, as 

ações afirmativas à emancipação feminina no arquipélago têm impactado o 

discurso literário, como buscamos demonstrar, a ponto de acrescentar 

problemáticas e estratégias discursivas inovadoras ao cânone, que apontam 

para necessidades de expressão de um país que superou as dificuldades de 

“flagelado(s) do vento leste” para inserir-se numa trajetória de 

desenvolvimento, com todas as metamorfoses que este anuncia. 
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