
1Introdução

Parece estranho que todos os meninos valentões com rosto de macaco co-
meçaram a vida como bebês “cheius” de travessura tic, tic, tic, quero dizer 
você sabi que coisinha os bebê são eles fi cam quietinhos e fazem gu gu e todos 
pequerruchos são “bonitinhus” e outras coisas  molhadas.

Ser um bebê é bom mas logo todos os “meninus” que usavam saias tic, tic 
tic, começam  a crescer. eles começam a zunir como aviões de guerra sobem 
canos miram pistolas d´água fazem da cama um ninho armam trapaças dei-
xam ferramentas espalhadas no jardim se recusam a serem gentis na visita das 
tias destroem os canteiros fazem naves espaciais da sacola de golfe do pai e 
muitas outras graças e travessuras.

     
(Wilans e Searle, 1958, p. 86)* 

Neste livro, falo sobre o modo como meninos e meninas aprendem a ser ho-
mens e mulheres. Destaco as maneiras como recém-nascidos se tornam crianças, 
adolescentes e, fi nalmente, adultos, que se comportam de formas diferentes em ra-
zão de serem homens ou mulheres. Meu argumento é que esse processo envolve o 
aprendizado e a construção de ideias sobre masculinidade e feminidade nos muitos 
contextos sociais em que as pessoas vivem, e que isso é um empreendimento coletivo 
levado adiante por e em diversos grupos sociais. Essas ideias são então incorporadas 
às identidades individuais, juntamente com outras noções construídas pelo coletivo 
sobre como diferentes tipos de pessoas devem se portar. Desenvolvo, portanto, a tese 
de que masculinidades e feminidades são o produto de processos grupais, e analiso 
o que esses processos constituem.

O argumento de que ideias sobre masculinidade e feminidade e, por extensão, 
sobre as maneiras de ser homem e mulher são construídas coletivamente em grupos 
de crianças e de adultos é importante por várias razões. Primeiramente, em grau de 

*  N. de T. A presente tradução inclui a tradução de todas as citações de obras não disponíveis 
em língua portuguesa até o momento.
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relevância, o argumento deixa claro que os modos como homens e mulheres se com-
portam são simplesmente decorrentes da biologia; há variações nesses modos que 
não derivam diretamente de nossa estrutura genética ou de infl uências hormonais. 
As diferenças de gênero são, nesse modelo, muito  mais uma questão social. Segun-
do, e igualmente importante, a natureza coletiva da construção do processo dá a cada 
envolvido alguma agência com relação ao que é construído. Evidentemente que, pelo 
fato de as relações de poder perpassarem os grupos sociais e os processos, algumas 
pessoas terão uma infl uência mais decisiva do que outras sobre as ideias e as identi-
dades que emergem. Na verdade, todos têm algo em jogo. Além disso, em virtude de 
a construção da identidade ser contínua e estar em constante processo de negociação, 
à medida que as relações de poder se modifi cam, também mudam as maneiras como 
as masculinidades e feminidades são construídas: trata-se de um processo dinâmico. 
Ao mesmo tempo, todavia, haverá um certo grau de inércia nas relações de gênero 
em razão da constante presença daqueles que têm forte investimento em construções 
específi cas. Essa abordagem da compreensão das masculinidades e feminidades nos 
auxilia a avaliar por que a mudança social pode parecer, às vezes, incrivelmente va-
garosa, e como e por que as desigualdades de gênero são passadas de uma geração 
à outra.

Muito embora esses processos também ocorram entre grupos de adultos, nes-
te livro abordo o modo como eles se desenvolvem entre crianças. Enfoco os processos 
de se tornar um homem ou uma mulher adultos que iniciam no momento do nasci-
mento e continuam, pelo menos, até o fi nal da adolescência. Parece-me que o modo 
como as crianças pensam sobre si próprias, umas sobre as outras e sobre os adultos 
que as rodeiam em termos de homens e mulheres é fundamental para seu compor-
tamento. Portanto, trato do desenvolvimento das identidades masculina e feminina 
como um processo essencialmente cognitivo, argumentando que a compreensão que 
as crianças têm de si como meninos ou meninas e o que isso signifi ca nos contextos 
específi cos em que vivem é a força propulsora que subjaz às diferenças dos compor-
tamentos entre os sexos.   

Para as crianças, na maioria das sociedades contemporâneas, existem três 
lugares-chave na construção e na aprendizagem coletiva das masculinidades e femi-
nidades: a família, o grupo de seus pares e a escola. Todos desempenham graus dife-
renciados de importância em momentos diversos da vida de uma criança. Nos anos 
iniciais, a família é central para o desenvolvimento da compreensão infantil do que 
homens e mulheres e meninos e meninas fazem e de como essas atividades podem 
variar de acordo com o gênero. Crianças menores demonstram uma forte tendência a 
generalização e tiram conclusões sobre o masculino e o feminino a partir daquilo que 
enxergam no ambiente à sua volta. Assim, após desenvolver minha moldura teórica 
nos Capítulos 2 e 3, encaminho, no Capítulo 4, a discussão da natureza gendrada 
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da vida familiar de modo a investigar o que é provável que a criança experiencie no 
ambiente de seu lar e o que ela compreende desse cenário.

A seguir, nos Capítulos 5 e 6, ocupo-me dos contextos institucionais para exa-
minar o que acontece com as crianças em torno dos 3 anos, quando muitas são colo-
cadas, pela primeira vez, em maternais ou pré-escolas, bem como o processo que se 
desenvolve até a idade de 11 ou 12 anos, quando as crianças entram no ensino médio. 
O Capítulo 5 trata, especifi camente, dos primeiros anos em ambientes educativos e 
de cuidados infantis caracterizados pela dominante do elemento lúdico, em que as 
crianças podem interagir umas com as outras de forma considerável, ainda que este 
ambiente seja estruturado, basicamente, por adultos. Esse é um estágio crucial para a 
compreensão cognitiva do gênero, pois é nesse período que a criança gradualmente 
assimila a ideia de que o gênero é fi xo, isto é, se for uma menina, ela se tornará de-
fi nitivamente uma mulher; se menino, um homem. Nesse sentido, examino o quan-
to esse período crítico do desenvolvimento infantil é infl uenciado pelo ambiente ao 
qual as crianças são expostas em seus primeiros anos de vida. No capítulo seguinte, 
teço considerações sobre como as ideias das crianças sobre masculinidades e femi-
nidades se modifi cam à medida que elas se integram ao mundo formal do ensino 
fundamental e evidencio o quanto as estruturas escolares, especialmente o controle 
do corpo das crianças, sustenta e incentiva a construção de formas específi cas de 
masculinidade e feminidade.   

É evidente que as salas de aula não são os únicos lugares onde crianças cons-
troem e põem em prática ideias de como meninos e meninas se comportam; os es-
paços recreativos também têm uma enorme importância. Assim, no Capítulo 7, de-
tenho-me nos processos sociais que ocorrem na escola e nos espaços recreativos e em 
possíveis intervenções nesses locais. A partir de minha própria pesquisa nesta área, 
evidencio como as ideias infantis sobre os gêneros se modifi cam à medida que as 
crianças crescem e se aproximam da adolescência, e quais são as implicações a longo 
prazo das formas como as crianças brincam nas escolas.

Retorno, então, aos contextos da educação formal no Capítulo 8, com refl e-
xões sobre o ensino médio, particularmente no sentido de como os adolescentes 
constroem masculinidades e feminidades em relação à escola enquanto instituição e 
sistema, incluindo aqui a grade curricular. Mostro como as escolas desse nível levam 
adiante a disciplina do corpo e como os processos escolares afetam o desenvolvi-
mento das identidades masculinas e femininas. Enfoco, particularmente, o currículo 
acadêmico, as implicações de nomear as diferentes disciplinas como masculina ou 
feminina e a ostensiva natureza de gênero e de classe dos currículos técnicos e voca-
cionais, fatalmente associados com questões de classe social. 

As culturas de pertencimento grupal são particularmente importantes na ado-
lescência. No Capítulo 9, elaboro, de forma detalhada, como se dá a construção de 
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masculinidades e feminidades em diferentes subgrupos de adolescentes. Nessa fase, 
os jovens passam por um intenso questionamento sobre o tipo de adulto que desejam 
ser, e eles o fazem alinhando-se a grupos específi cos, defi nindo-se tanto em oposição 
a quem não são quanto em relação a quem são. Desse fato, resultam masculinidades 
e feminidades fortemente marcadas e relacionadas ao grupo, com implicações para 
futuras identidades adultas.

Subjacente a todo esse processo está a ideia de que masculinidades e femini-
dades são localmente construídas por participantes daquilo que chamo “comunida-
des de prática de masculinidade e feminidade”. Explico como essas comunidades 
operam e como são afetadas por relações de poder dentro e entre os grupos no Ca-
pítulo 3. Antes disso, no Capítulo 2, introduzo algumas das ideias que sustentam 
este livro: o legado do dualismo mente/corpo; minha utilização dos conceitos de 
masculinidade e feminidade; a importância do corpo; a ideia de que os gêneros são 
encenados, tanto para os outros quanto para o eu (self*); e minha compreensão da 
natureza gendrada da relação entre poder e conhecimento.

A maneira como as crianças passam da fase infantil, na qual os comportamen-
tos de homem e mulher são basicamente os mesmos, para a vida adulta, na qual são 
signifi cativamente diferentes, é algo essencial para se tentar compreender. As mascu-
linidades e feminidades adultas não são diferentes, mas iguais, no sentido que ambas 
são investidas de relações poder/conhecimento que operam, na maioria das vezes, 
em benefício de grupos específi cos e que acabam limitando as possibilidades das 
identidades de homem e mulher. Se quisermos transformar essa situação, precisa-
mos compreender profundamente como os adultos entendem a si mesmos enquanto 
homens e mulheres e o que isso signifi ca para eles. Podemos começar a compreender 
esse panorama examinando os processos por meio dos quais os sujeitos chegam aos 
seus eus (selves) adultos. Esse empreendimento pode nos oferecer instrumentos para 
intervir e para construir uma sociedade mais justa e igualitária, de forma que as pes-
soas possam ser menos reguladas do que o são no presente.

*  N. de T. Manteve-se o termo self entre parênteses como forma de deixar claro que o termo “eu” equiva-
lente em português não tem o mesmo valor semântico e conceitual. O self  é um termo-chave para mui-
tas correntes da psicologia e, em sentido amplo, se refere à representação cognitiva de uma identidade 
individual. 


