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RESUMO 

O mais importante documento recente relativo à vida reprodutiva, o Programa de Ação da 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994 sob 
os auspícios da ONU, está pontilhado de exortações e recomendações no sentido de incrementar 
a responsabilidade masculina frente à reprodução, especialmente no que concerne a prevenção 
da gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis/aids . 

Esta dissertação tomou como ponto de partida a percepção de urna dissonância entre o discurso 
do Programa e a freqüência com que, em seus discursos, homens e mulheres jovens aludem à 
responsabilidade, na transcrição de reuniões de grupos focais promovidas pela instituição onde 
a autora exerce atividade profissionaL Isso levou à realização de duas prospecções: uma, em 
dicionários das Ciências Humanas, para averiguar a importância e os sentidos que a palavra 
responsabilidade assume nos diversos campos disciplinares. À luz desta, e com base nos 
e5tudos da P!>ioologia Social relativos à questão, tendo como pano de fundo estudos de gênero 
e os recentes trabalhos sobre as masculinidades na América Latina, a prospecção empírica 
debruçou-se sobre o texto do Programa e o das transcrições. 

Tornou-se evidente que a palavra responsabilidade encerra em si um universo multifacetado 
de sentidos e não prescinde de complementos relativos aos agentes e aos objetos da ação 
(ir)responsável. E, embora ambos os textos privilegiem o sentido de responsabilidade como 
encargo ou dever, o texto do Programa é essencialmente normativo, operando com uma visão 
cristalizada sobre a juventude e uma noção de masculinidade hegernônica, contribuindo para 
sedimentar o estereótipo de que homens, assim como jovens de ambos os sexos, são 
irresponsáveis, devendo ser capturados por políticas especiais e educados para tornarem-se 
C< ' • " responsave1s . 

Enquanto a análise de conteúdo dos discursos de homens e mulheres jovens (casados e solteiros, 
com e sem filhos, residentes em São Paulo) revela como acreditam que podem tornar-se 
responsáveis na medida em que tenham um filho- passando, assim, ao ciclo de vida adulta
,o texto do Programa enfatiza que homens e adolescentes devem incrementar sua responsabilidade 
justamente adiando esse filho, mediante o controle da vida reprodutiva- adiando, portanto, o 
alcance da mesma responsabilidade. O presente estudo pode lançar luz sobre a dificuldade de 
operacionalizar mudanças nas políticas que visam induzir inflexões nas práticas reprodutivas, 
em particular de jovens adultos do sexo masculino. 



ABSTRACT 

Organized in 1994 by the United Nations Fund for Population Activities, Cairo' s International 
Conference on Population and Development has issued one ofthe most important documents 
conceming reproductive life in recent years. The Conference's Action Program emphasizes 
recomrnendations to improve ma/e responsibility in matters relative to childcare and 
reproduction, particularly contraception and prevention of sexually transmittable diseases. 

The present study stems from the perception of a dissonance between the Program discourse 
and the frequency with which, in their speech, male and female young adults refer to 
responsibility, on the transcri pt of focal groups held by the non-govemment institution where 
the author works. This has led herto carry out, first, an inquiry into human science dictionaries, 
aimed at establishing the importance and meanings of the word "responsibility' within the 
various disciplinary fields; and, in the light of studies in Social Psychology, those on gender, 
and recent Latin American studies on masculinities, a second one analyzes both texts, the 
Conference Action Program and the focal group transcripts. 

It is shown that the word responsibility has a full range ofmeanings and can only be understood 
by taking into account complements relative to agents and objects ofthe (ir) responsible act. 
Though both texts concentrate on the meaning of responsibility as duty or must, the Program 
text is basically prescriptive, operating with a crystallized view on youth and a notion of 
hegemonic masculinity, thus contributing to fix the stereotype ofrnen and youth as irresponsible, 
who should then be the target of educational programs and policies soas to becorne responsible. 

While the content analysis ofthe speech offocal groups- made up ofyoung middle class 
rnen and wornen, single and rnarried, having or not children- shows how they believe they 
may become responsible precisely in as much as they have a child (which Ieads them into 
adult life), the Program text emphasizes that young men should strengthen their responsibility 
through controlling their reproductive life and by postponing the first child- thus postponing 
their chance to become responsible adults. The present study may shed light on the difficulty 
to implement policies that aim at changing reproductive practices, particularly those of mal e 
youth 
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INTRODUÇÃO 

Em São Paulo, na quinta-feira 30 de janeiro de 1997, às 19 horas, um grupo de seis 

homens, de idades entre 20 e 24 anos, solteiros e com filhos, estão reunidos participando 

de um encontro de grupo focal orgaoizado pela ECOS - Estudos e Comunicação em 

Sexualidade e Reprodução Humanal, para discutir sobre reprodução e masculinidade2. 

Após a apresentação dos participantes e dos objetivos da reunião, o moderador lança a 

primeira pergunta: 

Moderador -Pra gente começar, o que é ser homem? 

Reinaldo- É gostar de mulher. (risos) 
Allgênio - E.. esse é o princípio da coisa, né? (risos) Você nasce homem, é 

educado para ser homem! 
Moderador- E o que é ser educado para ser homem? 
Dionisio- Depende do ponto de vista .. 
Moderador- Mas qual o ponto de vista, por exemplo, que você escolheria 

1 para explicar o que é ser homem? 
Normando- Ter responsabilidade e caráter, né? (grifas meus) 

Na cidade do Cairo, entre 5 e 13 de setembro de 1994, realizou-se a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD). Dela participaram 183 

países que, sob a égide das Nações Unidas, travaram intenso debate sobre o papel 

da população no desenvolvimento (Berquó, 1994 ). O documento resultante daí 

resultante, nas palavras de Adrienne Germain e Raquel Kyte (1995, p.5), "formula 

recomendações concretas para estimular os homens a assumirem responsabilidade 

por seu próprio comportamento sexual, por sua fecundidade e pela saúde e bem

estar de suas companheiras, de suas filhas e de seus filhos'". 

ECOS é uma organização não-governamental constituída desde [ 989 )XJr um grupo de profissionais -psicólogas, socióloga, 

jornalista e administrador fmanceiro -que, apoiados por pequena equipe técnica e administrativa, trabalham no campo da 
se11.-ualidade, saúde reprodutiva, direito~ sexuais e reprodutivos na perspectiva de gênero. Preocupados em considerar as 

diferenças de classe, raça/elnia e idade e focalizando a adolescência, produzem estudos, material educativo e tOnnam 

rccwsos humanos em sua área de abrangência_ 

2 Com apoio da Fundação Ford c sob minha coordenação, a ECOS desenvolveu a pesquisa O papel da reprodução na 

construção da(s) masculinidade(~). como parte de sua estratégia de focalizar ''um olliar de gênero D também sobre adolescentes 

c jovens do sexo masculino_ Paro isso estruturou-se em 1995 o GESMA.P- Grupo de Estudos em Sexualidade Masculina 

e Paternidade, formado JXlr: Benedito Medrado, Elisabete Aparecida Pinto, Elisiane Pasini, Elizabete Franco Cruz. Iara 
Gucrriero, Jorge Luiz Cardoso Lyra da Fonseca, Leandro Feitosa Andrade, Malvina Muszkat, Margareth Arilha, Marko 

Monteiro. Pedro Paulo de Oliveira, Rcginaldo Bianco, Sandra G_ Unbchawn, SandraMara Garcia, Sérgio Flávio Barbosa 

Suzana Kalck:mann. Wilza VllleJa_ 



Esquadrinhando a tradução brasileira do texto da Conferêncial, encontrei o tenno 

responsabilidade (e equivalentes) mencionado 119 vezes, principalmente associado a 

homens, exortando-os, direta ou indiretamente, a assumir maior responsabilidade em 

sua vida reprodutiva: 

Esforços especiais devem ser envidados para enfatizar a 
responsabilidade partilhada do homem e promover seu envolvimento 
ativo na paternidade responsável, no comportamento sexual e 
reprodutivo, inclusive no planejamento familiar. ( ... ) Ênfase especial 
deve ser dada à prevenção da violência contra mulheres e crianças. 
(ClPD, l997, Cap.!V, § 4.27, p.40) 

De um lado, homens concretos a:fitmam que "ser homem é ser responsável"; de outro, 

um texto que resultou de amplo acordo, representando a posição mundial sobre 

necessidades em matéiia de população, desenvolvimento e direitos reprodutivos, reitera 

a necessidade de amplificar a responsabilidade masculina ou, como sugere Louise Lassonde 

( 1997), implicitamente assume a irresponsabilidade masculina fi·ente à vida sexual. 

A constatação dessa dissonãncia entre as falas dos homens nos grupos e o texto do 

Cairo constituiu um desafio acadêmico e profissional que me levou a realizar várias 

prospecções parciais, de cuja integração resultou este texto de dissertação de mestrado. 

Se utilizei o termo prospecção- em vez de pesquisa ou investigação- foi intencional, 

dada sua conotação exploratória. Considero que o objeto desta dissertação não é o de 

resolver essa dissonância (ou dar-lhe uma explicação mesmo que parcial), mas o de 

perscrutar a dissonância e problematizá-la. Chegar à formulação do objeto desta 

dissettação dessa fonna - e tentar traduzi-lo neste texto - resultou de uma árdua 

aprendizagem (ainda em curso) de conciliar minha intensa vida profissional4 e militante, 

ligada ao campo dos direitos reprodutivos e direitos sexuais numa perspectiva de gênero, 

à nova aspiração de inserção na vida acadêmica . 

. ' No transcorrer do texto usarei. para aliviar a leitura, denominações como Confer&lcia do Cairo, ou a Confcr6lcia, evitando 

assim o recurso à sigla (CIPD) que tomaria o tcxio mais pesado. A tradução em português do texto da Conferêm~ia fOi 
revisada por Sônia Corrêa, reconhecida especialista na área, que dela participou ativamente. 

4 Psicóloga com experiência clínica, pesquisadora na área de gtncro e sexualidade, saúde reprodutiva, direitos sc:-;lwis e 

direitos reprodutivos c, mais recentemente, das interfaces entre gênero e masculinidade, sou din::tora-f!llldadora da FCOS 
desde 1989, onde desenvolvo atividade.~ de pesquisa e assessoria, com vários trabalhos publicados; membro do Consdho 

Diretor da Comissão de Cidadania e Reprodução, bem como do Conselho Nacional de Saúde, desde 1995. Em 1998, 
participei da organização de dois livros, Políticas, mercado e ética: desqfios no campo da saúde reprodutiva e Homens e 

masculinidades: outras palavras(ambos da Ediora 34). 

2 



Como se sabe, espera-se de profissional de uma organização não-governamental 

contemporânea, como a ECOS, que produza simultaneamente conhecimento relevante 

socialmente e propostas de ação. Assim, tun/a profissional de ONG, quando desenvolve 

um projeto, integra a identificação de um problema social relevante a ser resolvido, 

uma análise de situação, tuna interpretação globalizante de sua análise, e estratégias (ou 

1inlms de ação) para sua superação. Foi esse modelo de projeto que caneguei até a 

apresentação do texto para o exame de qualificação. Nessa ocasião, com lucidez e 

humor, o professor Peter Spink sugeriu que "jogasse do balão a bagagem interessante, 

mas muito pesada, que podia fazê-lo cair". 

Analisando minuciosamente a bagagem acumulada, decidi o que era fundamental: o 

tema da responsabilidade no campo dos direitos reprodutivos e o diálogo com as teorias 

de gênero. Afinal é esse o campo em que atuo profissionalmente. Desse modo, delimitei 

como objeto desta dissertação problematizar o tema da responsabilidade na vida 

reprodutiva numa perspectiva de gênero. Para tanto, adotei duas estratégias iniciais 

complementares. 

Uma, de caráter instrumental, visa apreender os sentidos dos termos responsável/ 

responsabilidade e os campos disciplinares que lhe vêm dedicando atenção, detendo

me especialmente na Psicologia Social; efetuei pesquisa em dicionários etimológicos, 

de sinônimos e das disciplinas que compõem o conjwtto das Ciências Hwnanas e Sociais, 

acrescida de uma busca na base de dados PsycLIT, a partir de 1981, através de descritores 

selecionados. 

A outra consistiu no mapeamento dos estudos em Psicologia Social que tratam da 

responsabilidade (tanto através do PsycLIT quanto de textos-sínteses), e que apontam 

para dois campos de investigação e produção teórica: o da atribuição de causalidade

restringindo seu sentido, em decorrência, para atribuição de culpa; outro, em diálogo 

com as teorias de gênero que, mesmo nem sempre revelando busca de precisão 

conccitua\, atribui à. responsabilidade o sentido de cuidado para com o outro. 

Detive-me, então, na análise desta última vertente, tendo apreendido a mesma 

dissonância que provocou o espanto inicial, ponto de partida desta prospecção: de um 

lado, estudos vinculados ao que se tem convencionado chamar de 

"feminismo da diferença" - tendo Caro! Gilligan como uma das representantes 

3 



mais citadas (seu texto Uma voz diferente estava, em 1993, na 36ª edição norte

americana) - que atribui às mull1eres a condição de guardiãs da ética da 

responsabilidade (on do cuidado); de outro, estudos norte-americanos (como os de 

Marsiglio, 1990, 1991) e sul-aroericanos (como os de Fuller, l998a, b; Komblit, Petracci 

& Diz, 1998; Ruisefior, 1998) que, na escuta da fala de homens, revelam o quanto estes 

consideram que essa temática diz respeito a sua vida reprodutiva, especialmente na 

constituição de sua identidade (Fuller, 1997a, b; 1998a). 

Nessa primeira etapa, desdobrada em dois capítulos, reuni instrumental suficiente para 

analisar em profundidade o que considerei ser o material empírico desta dissertação, ou 

seja, os textos em dissonãncia: a tradução brasileira da Conferência do Cairo e a transc1ição 

das reuniões de oito grupos focais, realizados no contexto da pesquisa anterio1mente 

descrita e referente à problematização do tema reprodução e masculinidades. A 

transcrição dos oito grupos focais me foi cedida pela ECOS para a realização deste 

trabalho. A análise objetivou confrontar um discurso sobre homens e mulheres e sua 

responsabilidade na vida reprodutiva, a outro discurso de homens e mulheres acerca do 

mesmo tema. Essa análise ocupou a segunda parte da dissertação (capítulos 3 e 4). Para 

tanto, apoiei-me em três conceitos-chave que pennitiram balizar, sempre que necessário, 

as opções metodológicas e os caroinhos interpretativos: a concepção de direitos 

reprodutivos a pa1tir de textos de Sônia Conêa ( 1998), de Rosalind Petchesky e Karen 

Judd (1998); o conceito de gênero, a partir das formulações de Joan Scott (1990), e de 

mascu\inidade(s), a partir dos textos de Robert Counell (1995a, 1997). Além desses, 

também recorri ao de vida reprodutiva, definida como a que engloba tanto a seqüência 

de eventos biológicos pelos quais passam mulheres e homens quanto a perspectiva de 

cuidados com o outro. 

Optei, nesta dissertação, por privilegiar as expressões "direitos reprodutivos" e "vida 

reprodutiva" em detrimento de outras combinações como ''saúde reprodutiva ou sexual". 

A opção por "direitos reprodutivos" decorreu, em primeiro lugar, de sua alusão 

implícita à noção de responsabilidade (que remete mais ao campo do direito que 

da saúde) e ao material empírico selecionado- a Conferência do Cairo e a 

pesquisa da ECOS - que versam sobre a vida reprodutiva e direitos 



reprodutivos; em seglllldo lugar, a expressão conesponde à orientação política que 

venlto assumindo, em consonância com outras ativistas da área. Esta expressão vem 

sendo conceituada de modo ampliado em dois sentidos: um, ao abarcar em seu primeiro 

termo não apenas direitos individuais, mas também sociais; com essa ampliação na 

concepção de direitos reprodutivos, 

As/os portadores/as de direitos são considerados na sua 
especificidade concreta, o que inclui diferenças de gênero, classe, 
raça, etnia e cultura. Devem ser enfatizados os contextos 
relacionais e _coletivos nos quais os indivíduos agem para exercer 
seus direitos, articulando a base substantiva dos direitos às 
necessidades humanas reais, numa perspectiva que aponta para a 
redistribuição de poder e recursos. (Corrêa, 1998, p.8) 

O segundo temao da expressão - reprodutivos - também tem tido seu significado 

ampliado para além da reprodução biológica, incluindo a reprodução social: passa-se de 

uma precocupação limitada à fertilidade ou reprodução biológica para a da reprodução 

social, com um caráter que extrapolao direito e a responsabilidade individual, geralmente 

envolvendo mulheres para além de seu ciclo de vida fértil (Ávila, 1993). Nos últimos 

tempos, a expressão direitos reprodutivos também tem sido referida não apenas às mulheres 

mas, principalmente depois da Conferência do Cairo, passou a implicar o "envolvimento" 

dos homens (Helmer, 1996; Wenne, Wegner & Jerzowski, 1996). 

Uso "vida reprodutiva" quando está presente essa mesma concepção de reprodução e, 

ao mesmo tempo, não estão em jogo os direitos, tratando-se de simplesmente de fatos 

da vida cotidiana. Enquanto concepção política e ética acato, então, a definição de 

Conêa e Petcltesky (1994, p.I07-8): 

Definimos o terreno de direitos reprodutivos e sexuais em termos de 
poder e recursos: poder para tomar decisões baseadas em 
informação sobre nossa fertilidade, o parto, o cuidado da criança, a 
saúde ginecológica e a atividade sexual; e recursos para assumir tais 
decisões com segurança e efetivamente. Esse terreno envolve 
necessaria-mente algumas noções centrais, como integridade do 
corpo e controle sobre o próprio corpo. Além disso, também envolve 
[nossas} relações com [nossos] filhos, parceiros sexuais, membros da 
família, comunidade, pessoas que prestam cuidados (caregivers) e a 
sociedade em geral; em outras palavras, o corpo existe em um 
universo medjado socialmente. 

A mediação social também constitui pedra angular na conceituação contemporânea 

de gênero, outro conceito-chave desta dissertação. Dentre as várias teóricas cujos 
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textos têm sido estudados no Brasil (lzqnierdo, 1994; Barbieri, 1991), optei pelos 

de Joan Scott (1990). 

Scott ( 1990), teórica feminista da área da História, oferece uma das conceituações mais 

abrangente e "úteis" (como ela mesmo afrrma) do conceito de gênero. Seus principais 

textos foram traduzidos em português, têm sido intensamente usados por pesquisadores/ 

as brasileiros/as e foram exaustivamente estudados em reuniões do NEGRI (Núcleo de 

Estudos de Relações de Gênero, Raça e Idade, do Programa de Psicologia Social da 

PUC), bem como incorporados em teses e dissertações aí produzidas (ver especialmente 

Lyra, 1997). 

A conceituação de gênero em que me apoiei neste trabalho provém do artigo de Scott 

Gênero: uma calegoria útil de análise, publicado em português pela revista Educação 

e RealidadeS. Como ela explica, (Scott, 1990, p.14), 

minha definição de gênero tem duas partes e diversas subpartes. 
Elas são ligadas entre si, mas deveriam ser distinguidas na análise. 
O núcleo essencial da definição repousa sobre a relação 
fundamental entre duas proposições: o gênero é um elemento 
constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças 
percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 
significado às relações de poder. 

Ou seja, nesta primeira parte de sua conceituação, Scott ( 1990) não se limita a considerar 

gênero uma construção social a partir das diferenças percebidas entre os sexos, mas 

inclui sua vinculação à dinâmica de poder. Em seguida, a autora esquadrinha a primeira 

parte, explicitando as sub-partes que a compõem (Scott, 1990, p.15): ''como constitutivo 

das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas, o gênero implica quatro 

elementos"- distinção importante (e útil) para análise, pois escapa ao reducionismo 

dos modelos interpretativos apoiados em papéis sexuais, habituais em Psicologia Social 

e mesmo na Sociologia. Esses quatro elementos, descritos a seguir, não apresentam 

relações hierárquicas entre si, não se reduzem uns aos outros, mas são interdependentes: 

"nenhum dentre eles pode operar sem os outros. No entanto, não operam 

simultaneamente, como se um fosse simples reflexo do outro". 

5 Outras traduções em português do artigo circulam no Bmsil. Uma realizada pela ONG SOS- Corpo, Gênero e Cidadania, 

e outr,; republicuda pela mesma revista em 1995. 
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Os primeiros dentre os quatro são "os símbolos culturalmente disponíveis que evocam 

representações simbólicas (e com freqüência contraditórias)- Eva e Maria como 

simbolo da mulher, por exemplo, dentro da tradição cristã do Ocidente" (Scott, 1990, 

p.l4). Os segundos são os conceitos normativos que limitam os sentidos metafóricos 

atribuíveis aos símbolos, expressos nas doutrinas que regem os diversos campos 

institucionais: religião, educação, ciência, política, direito. As expressões doutrinárias 

de gênero "tomam a forma típica de uma oposição binária, que afinna de maneira 

categórica e sem equívocos o sentido do masculino e do feminino" (Scott, 1990, p.14). 

As expressões doutrioárias resultam de confrontos, conflitos, tensões que são entretanto 

subsumidos na posição dominante. "A história posterior é escrita como se essas posições 

nonnativas fossem o produto de consenso social mais do que de um conflito" (Scott, 

1990, p.l5). Como veremos no capítulo 3, o texto emanado da Conferência do Cairo 

apresenta uma sintaxe que permitiu um consenso (Lassonde, 1997) e que camufla 

conflitos. 

O desafio da nova pesquisa histórica é fazer explodir essa noção de 
fixidez, é descobrir a natureza do debate ou da repressão que 
produzem a aparênda de uma permanência eterna na representação 
binária do gênero. Esse tipo de análise deve incluir uma noção de 
política, bem como uma referência às instituições e à organização 
social - este é o terceiro aspecto das relações de gênero. (Scott, 
1990, p.lS) 

O quarto elemento da primeira parte da conceituação é a identidade subjetiva. Nesse 

ponto Scott ( 1990) explícita parte de suas criticas ao aporte da corrente psicanalítica da 

relação objetai, largamente utilizada por feministas (especialmente N ancy Chodorow e 

Caro! Gilligan, cujos textos serão discutidos adiante): o gênero se constrói também 

para além da família, também para além das relações de parentesco. O modelo 

psicanalítico de construção da identidade, para a autora, é universalista e a-histórico 

(Scott, 1990, p.\5): 

Se a identidade de gênero é úíca e uníversalmente fundada sobre o 
medo de castração, a pertinência do questionamento histórico é 
negada. Mais ainda: os homens e as mulheres reais não cumprem 
sempre os termos das prescrições de sua sociedade ou de nossas 
categorias de análise. 

Estes quatro elementos da pnmena parte de sua conceituação foram 

indispensáveis para situar os discursos analisados neste trabalho: permitiram 

observar como a multiplicidade de sentidos presente nos dicionários (sentidos, 

portanto, já cristalizados) reduzem-se binariamente, na teoria de GilJigan sobre a 
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ética da responsabilidade, a uma feminina e outra masculina. Também levam a refletir 

sobre o contexto institucional que pennitiu o consenso em Cairo e a situar o texto 

aprovado no plano doutrinário, plano diverso daquele em que se situaram homens e 

mulheres ao refletirem, durante as reuniões dos grupos focais, sobre vida reprodutiva. 

A segunda proposição básica para a conceituação de Scott (1990, p.l6) refere-se ao 

poder: "o gênero é uma p1imeira maneira de dar significado às relações de poder". 

Estruturando a vida simbólica e concreta das relações e a organização social, o gênero 

torna-se envolvido no acesso controlado a bens materiais e simbólicos: "a política 

constrói o gênero e o gênero constrói a política". 

Nesta dissertação (como em outros trabalhos de que participo na ECOS), atenção especial 

é conferida à masculinidade, a sua construção social. O feminismo e a academia, tendo 

partido dos estudos sobre mulher (Rosemberg, 1993), ao adotarem a perspectiva das 

teorias de gênero mantiveram, em certa medida, sna preocupação com a condição ( on 

subaltemidade) das mulheres. Nos último anos, porém, observa-se um interesse crescente 

sobre a construção social da(s) masculinidade(s), procurando integrá-la(s) aos estudos 

sobre gênero, às propostas de politicas e movimentos que visam a igualdade de 

oportunidades entre os sexos. Homens e masculinidade deixaram de ser "neutros"; o 

masculino genérico deixou de representar a espécie, homens e masculinidade passam a 

constituir, agora, urna questão de gênero. Portanto, wn dos desafios que estudiosos/as 

de gênero têm enfrentado é incorporar os homens e as masculinidades em seu campo 

de estudos. Para esta dissertação, tal incorporação é fundamental, já que falas masculinas 

foram o próprio ponto de partida desta prospecção. 

Ao fixar a conceituação de Scott (1990) como a mais promissora para este estudo, recorri a 

Collllell (1995a, 1997) para wn conceito de masculinidade; mesmo não incluindo Scott 

(1990) na bibliografia de sua obra mais divulgada, Masculinities (1995a), Collllell revela 

compatibilidade política e epistemológica com aquela autora6. Eis como inicia sua definição: 

"Masculinidade é urna configuração de prática em tomo da posição dos homens na estrutura 

das relações de gênero" (p.l88). Em seguida, o autor assinala que existe mais de 

6 É curioso notar que a primeira tradução em português de Cmmell ( 1995) foi publicada na mesma revistH Educaçào e 

Realidade que. também pela primeira vez, publicou (se não traduziu) entre nós o texio de Scott 
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uma configuração deste tipo de prática; portanto, usa o plural ao referir-se às 

masculinidades. No entanto, o simples uso do plural é insuficiente, pois essas 

masculinidades estão envolvidas em relações de poder. Assim, de modo equivalente 

ao de Scott, ConneH focaliza o poder como eixo importante na conceituação de 

masculinidade: "Falar de prática significa enfatizar que a ação tem uma racionalidade 

[que não se confunde com atos racionais, mas com um sentido J e um significado 

histórico" (Connell, 1995b, p.l88). Ou seja, em termos scottianos, as práticas são 

configuradas em tomo de um eixo de poder e, ao mesmo tempo, configuram este eixo 

de poder. 

Como Scott, Connell (1995b, p.l88-9) refere-se a gênero como uma construção social 

a partir de diferenças percebidas entre os sexos, mas sua linguagem é mais concreta: 

fala em corpos. 

O gênero é. nos mais amplos termos, a forma pela qual as 
capacidades reprodutivas e as diferenças sexuais dos corpos 
humanos são trazidas para a prática social e parte do processo 
histórico (. . .)Nós vivenciamos as masculinidades (em parte) como 
certas tensões musculares, posturas, habilidades físicas, formas de 
nos movimentar e assim por diante. 

Esquadrinhando o componente de sua definição de "estrutura das relações de 

gênero", o autor ultrapassa o nível das relações inter-individuais, enfatizando 

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 do sexo' ou a biologia reprodutiva sugeririam. (Connell, 
1995b, p.l89) 

A f01ma pela qual o autor compreende esta complexidade tem sido fundamental para 

os estudos sobre masculinidades: "diferentes masculinidades são produzidas no mesmo 

contexto social ( ... )Uma determinada forma hegemônica de masculinidade tem outras 

masculinidades em tomo dela" (Connell, 1995b, p.189). Afim1ando que seu conceito 

de hegemonia deriva da análise de Grarnsci sobre as relações de classe, Connell ( 1997, 

p.39) defme a masculinidade hegemônica como a configuração de práticas que encarnam 

a legitimação do patriarcado, "que garante( ... ) a posição dominante dos homens e a 

subordinação das mulheres". Essa masculinidade hegemônica não é fixa nem se atualiza 

obrigatoriamente em homens concretos (Connell, 1995a, p.40-\): 



Os possuidores individuais de poder institucional ou de grande 
riqueza podem estar distanciados do modelo hegemônico em suas 
vidas pessoais ( ... ) O número de homens que rigorosamente praticam 
os padrões hegemônicos em sua totalidade parece ser bastante 
reduzido. Apesar disso, a maioria dos homens têm privilêgios a 
partlr da hegemonJa, na medjda em que esta se beneficia, com o 
dividendo patriarcaL daque1a vantagem que os homens obtêm no 
geral da subordinação das mulheres. 

Problematiza, então, a idéia de masculinidade hegemônica, isto é, aquela que teria como 

modelo máximo homens brancos, heterossexuais, de setores médios da população, e 

que tenderia a se configurar como o conjunto de práticas dominantes na construção da 

subjetividade masculina, servindo como referência a ser atingida (Connell, J995a). 

Clia-se uma defmição do modo de ser mais apropliado para os homens em cada cultura, 

definição qne não estaria errada, mas incompleta, por três razões básicas: por adotar 

uma das formas de masculinidade e generalizá-la, porque a masculinidade é um projeto 

individual que se transfonna no transcoiTer do tempo e, por último, porque a 

masculinidade tem também uma dimensão coletiva de estruturação. Assistimos, 

portanto, segundo o autor, um grande interjogo de masculinidades que brigam, de certa 

forma, por hegemonia num mundo que se globaliza. 

As relações de poder mostram as evídências mais visíveis das 
tendências de crise; um histórico colapso do poder patriarcal, e um 
movimento global pela emancipação das mulheres. Isto é alimentado 
por uma contradição subjacente entre a desigualdade de mulheres e 
homens, de um lado, e pelas lógicas universalizantes das estruturas 
do Estado moderno e das relações de mercado, por outro. (Connell, 
1997, p.48) 

No enfoque da masculinidade, Connell possibilita dar conteúdo ao que Scott apreende 

como plano doutrináriolnormativo, na construção do conceito de gênero. 

Uma das possíveis evidências das várias versões da masculinidade hegemônica talvez 

seja o amplo destaque dado à "responsabilidade" ou "participação" masculina no texto 

da Conferência do Cairo. Comentando esse destaque e apontando os paradoxos (o campo 

profissional e político da saúde reprodutiva envolveu principalmente homens), Berer 

(1996, p.7) questiona: 

Um crescente coro de vozes no campo têm condamado ao 
envolvimento dos homens na saúde reprodutiva - em alguns 
casos sem qualquer referência às mulheres emudecidas ou 
desaparecidas. 'Não se pode deixar os homens fora dessa 
equação', dizem. Mas qual é a equação que tem excluído 
os homens? 
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Aparentemente, o consenso mundial sobre direitos reprodutivos traduzido no 

plano de ação da Conferência do Cairo baseia-se numa bipolarização 

normatizadora de homem e mulher segundo o modelo irresponsável-responsável 

no plano da vida reprodutiva, em dissonância com falas de l10mens e mulheres 

"reais" (corno afirma Scott), que parecem não se posicionar numa perspectiva 

bipolar. Para prospeccionar essa aparente dissonância, foi necessário alongar 

o percurso para fortalecer minha percepção sobre os diferentes sentidos 

atribuídos ao tenno responsabilidade. 

11 



CAPÍTULO 1 

Investigando sentidos de responsabilidade 

Como mencionado, procedi a nma prospecção para apreender sentidos atribuídos ou 

associados aos termos responsabilidade e responsável. A pesquisa consistiu primeiro 

na análise de dicionários etimológicos e de sinônimos, seguidos dos disciplinares nos 
vários campos das Ciências Humanas e Sociais. 

Essa pesquisa nos dicionários impôs-se desde o início: se percebia dissonância entre os 
discursos sobre responsabilidade masculina e feminina no texto do Cairo e nas 

transcrições dos grupos focais, deveria primeiro assegurar que ambos discursos estariam 

compartilhando sentidos. Os dicionários, indicando "o sentido ou os sentidos que as 

palavras possuem", configurando-se como a semántica da descrição (Todorov & Ducrot, 

1977, p. 60), puderam ser usados como indicadores de repertórios cristalizados em 

nossas sociedades. 

A pesquisa incidiu sobre dicionários etimológicos e de sinônimos nas Hnguas português, 
inglês, francês, espanhol e italiano; além de seu domínio, esses idiomas foram escolhidos 

também por serem aqueles em que, provavelmente, estatia redigida a bibliografia 

especifica que iria utilizar, inclusive os dicionários das disciplinas no campo das Ciências 

Humanas e Sociais, sínteses de discussões públicas que ocorreram e ocorrem em outras 
épocas e em outros países. 

Etimologia, sinônimos e associações 

A pesquisa rea1izada em dicionários etimológicos7 mostrou, de início, que o termo 
responsabilidade é substantivo derivado do adjetivo responsável, 

originado do latim responsus, particípio passado do verbo respondere. Nas 

diversas línguas pesquisadas, a incorporação do termo responsável antecedeu à de 

responsabilidade, fixando-se num primeiro sentido de responsus, respondido. 
Assim, a liturgia do século XIII indicava que responso - palavra presente até os 

dias atuais no dicionário Aurélio (Ferreira, 1986) - era o termo utilizado para 

nomear "os versículos rezados ou cantados alternativamente pelos dois coros, ou 

7 Fordlll consohadu~ us segttintes dicionúrios etimológicos: Cortelazzo & Zolli (l%5); Cunha (l%2), Godefroy (1938). 

Gomé7 (1988); Machado (1956); Monlau (1941 ). 
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pelo coro e por um solista, depois das lições ou dos capítulos" (Cunha, 1982, p.679), já 

anunciando o futuro caráter relacional do teimo. 

A palavra responsabilidade, nas línguas latinas, foi introduzida a partir da derivação 

de responsibility que, por sua vez, também vem de responsible: no século XV surge 

com o sentido de alguém que responde por algo ou alguém (The Oxford Dictionary, 

1966, p. 760). Foi somente no século XVIII (1753) que a palavra responsabilité teria 

sido incorporada ao francês, sendo usada na àrea do Direito Consritucional (L e Grand 

Robert, 1989). Ampliou-se, pois, o campo do individual para o institucional. 

Foi através do francês que as palavras responsável e responsabilidade entraram na 1íngua 
italiana, respectivamente em 1712 e em 1789. Na Itália, responsável significava, 

inicialmente, aquele que deve responder pelas conseqüências de sua própria conduta, 

em particular quando associada a uma atividade profissional; e responsabilidade seria 

a condição de quem é responsável (como se encontra na maioria dos dicionários 

contemporâneos de sinônimos). 

Na língua portuguesa, a palavra responsável foi incorporada, em 1813, com o significado 

daquele que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, sentido este que continua 

presente em nossa língua até os dias atuais (Ferreira, 1986). 

Na atualidade, o leque de sentidos de responsável e responsabilidade se ampliou, 

principalmente quando se contiontarn as diversas lfuguas e se :incluem os sinônimos. 

O dicionário de língua inglesa Wehster (1986, p.l935) indica como significado de 

responsibility o que aparece na maioria dos dicionários contemporâneos: a qualidade 

ou estado de ser responsável. Porém, os sinônimos para responsible em inglês são 

inúmeros: answerab/e, accountable, amenable, liable, dependendo do enfoque com 

que a palavra é usada. Assim, nos dicionários de Psicologia em inglês, é comum 

encontrar~ se uma remissiva de responsible para accountable. Answerable, por exemplo, 

é usado em situações que envolvem obrigações morais ou legais, ou dívida sob 

julgamento; usa~se liable quando o indivíduo é responsável por uma dívida ou exposto 
a (algo); trust é utilizado para a responsabilidade por bens destinados à guarda ou 

administração de alguém. 
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Essa diversidade não foi encontrada nos dicionários de língua latina, que lauto arrolam 

os diferentes sentidos para responsável/responsabilidade quanto os diversos tipos de 

responsabilidade: responsabilidade civil, coletiva, ministerial, penal, moral (Larousse, 

1977, p.\547). Assim, o que em inglês parece produzir novos vocábulos, nas lingnas 

latinas aparece como tipos que qualificam um único tenno: responsabilidade. 

Os sentidos atribuídos ao termo responsável pelos dicionários francês Roberl (s.d., 

p.l538) e o brasileiro Aurélio (Ferreira, 1986, p.l496) são muito próximos: 

Responsable: ( ... ) I. Qui doit rendre compte de sa politique; 
2. Qui doit, en vertu de la morale admise, rendre compte desses 
actes ou de ceux d'autrui: "Être responsable de sa conduite devant 
qqn. Être responsable de qqn, de sa vie, de sa santé, de sa conduite. 
Dans ce groupe, chacun est responsable des actes de tous. Rend1·e 
qqn responsable des actes de tous. Rendre qqn responsable de 
qqch". 
3. Qui est l'auteur, Ia cause volontaire et consciente (de qqch), en 
porte la responsabilité moral e (Sartre). 
4. Chargé en tant que chef qui prend les décisions ( .. .) 
5. Cause sufflsante ( ... ) 
Responsável: [do fr. responsable.} Adj. 2g. l.Que responde pelos 
próprios atos e pelos de outrem. 2.Que responde legal ou 
moralmente pela vida, pelo bem-estar, etc. de alguém. 3.Que tem 
noção exata de responsabilidade; que se responsabiliza pelos seus 
atos; que não é irresponsável. 4.Que dá lugar a, que é causa de 
(algo) S.2g. 5.Pessoa responsável (por alguma coisa ou por alguém). 
6. Indivíduo faltoso; culpado. 

No dicionário consultado de lingua italiana (Tomaseo & Bellini, 1924), encontrou-se o 

sentido de assumir, atribuir a si algum tipo de compromisso, um dever. Este sentido de 

responsabi1idade aproxima-se de uma das formas de responsabilidade moral explicitada 

pelo dicionário fi"ancês La.rousse (1977, p. 1547): a responsabilidade moral é conceituada 

como a obrigação de responder por intenções e atos diante da consciência, ou de 

responder por ações que estejam a seu cargo, como por exemplo a educação dos filhos 

-a qual, segundo o Larousse (1977), os pais têm a obrigação moral de assumir. 

O JJtccíonárío de la Lengua Espano/a da Real Academia Espafiola ( 1984, 

p.ll80) indica, com ênfase, que a palavra responsahilidad em espanhol supõe a 

existência de uma falta que deve vir a ser satisfeita: "deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por outro, a consecuencia de delito, de una culpa o de outra 



causa legal(. .. ) cargo u obligación moral que resulta para uno posible yerro en cosa 

o asunto detetntinado". 

Assim, os dicionários de sinônimos trazem um sentido novo para responsabilidade/ 

responsável, ausente dos dicionários etimológicos: culpa, culpado. Esse sentido -

absolutamente central nos dicionários de Psicologia, como veremos adiante- aparece 

de fonna destacada no diciomuio áancês Les morse les idées (Lacroix, s.d., p. 77) que, 

como se sabe, oferece associação de idéias sugeridas por palavras. Aí encontramos que 

as idéias sugeridas pela palavra responsable seriam: rechercher, découvrir, arrêter, 

appréhender, tenir, châtier, punir, interroger, emprisonner, enjêrmer, écrouer, 

incarcérer, dénoncer, extrader. Há um acusado, accusé: /e juge appelle, [aif 

comparaitre, entend, interroge, ident{fie, condamne, acquitte, renvoie, é!argit, fail 

écrouer, fait incarcérer un accusé. L 'acusé comparait, se constitue prisonnier. E, se 

há um acusado, seguramente há culpa, e há algo que não foi feito ou que foi feito de 

maneira inesponsável. 

Em síntese, a prospecção por dicionários de língua pennitiu apreender três núcleos 

principais de sentido referentes aos termos responsável/ responsabilidade: 

• autoria, causa da qual pode derivar o sentido específico de culpa/culpado; 

• encargo, obtigação, assunção de compromisso, dever de responder por seus próprios 

atos ou de outrem, ou para com outrem; e 

• posição de chefia, direção. 

Esses três núcleos de sentidos são qualificados por tipos de responsabilidade (moral, 

legal, política etc.), tipologia especialmente desenvolvida nos dicionários relativos a 

algumas das disciplinas das Ciências Humanas e Sociais, como veremos a seguir. 

A busca nos dicionários de Ciências Humanas e Sociais 

A pesquisa foi feita em dicionários de Filosofia, Direito, Psicologia, Sociologia e 

Educação, disciplinas que integram o conjunto das Ciências Humanas e 

Sociais e que, supostamente, incluiriam preocupação com a responsabilidade em 

seus respectivos campos; com isso, o objetivo foi expandir os núcleos dos 

sentidos detectados na prospecção lingüística e apreender campos de 

conhecimento que vêm trabalhando com o conceito de responsabilidade. 

!5 



Para garantir a coleta de infmmações de modo sistemático, alguns cuidados processuais 

foram tomados. Elegeram-se as bibliotecas das làculdades da Universidade de São 

Paulo como locais de depósito dos dicionários, considerando-se que aquela universidade 

paulista seria a que dispõe de mais amplo acervo bibliográfico. Assim, a localização 

dos dicionários foi efetuada consultando-se os arqu1vos de referência da biblioteca 

específica a cada uma das faculdades das disciplinas an·oladas. Os dicionários de 

Filosofia foram localizados na biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas 

e Letras da USP, os de Direito na Faculdade de Direito da USP e assim por diante. 

Depois de localizados os dicionários, verificou-se a presença ou ausência do verbete 

responsável/responsabilidade para, em seguida, destacar os sentidos que assumem, 

bem como os temas a eles associados. 

Foram localizados 95 dicionários/enciclopédias (em língua que dominamos) das 

disciplinas investigadas, sendo que em 54 deles (57%) encontrou-se pelo menos um 

verbete sobre o termo responsável/responsabilidade (Tabela I). 

TABELA I 
Freqüência dos verbetes responsabilidade I responsável em dicionários, 
segundo disciplina~ -~~s Ciência~ Hum.~-~~-

Djdonários 

Disciplinas total dos pesquisados contendo o verbete 
N % 

Filosofia 30 2!l 67 

Direito 23 16 70 

Psicologia 21 7 33 

Cienc.Sod Socioklgia* 14 6 43 

Educação 7 5 70 

Total 9S S4 57 

* Foram tratados conjWltamente os dicionários que se intitulavam como de 
Sociologia ou de Ciências Sociais. 

A julgar pelos respectivos dicionários, Filosofia e Direito parecem ser os campos 

disciplinares que - confirmando parcialmente a suposição inicial -

mais atenção dão à questão da responsabilidade. Por outro lado, são os 

dicionários de Psicologia os que menos apresentam verbetes, mesmo quando 

se consideram os termos correlatos (accountable, liable etc._) nos dicionários 

de língua inglesa. 
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Um confronto entre os dicionários das diversas disciplinas aponta que se os 

núcleos básicos dos sentidos pouco variam, o mesmo não ocorre com as ênfases: 
os dicionários de Filosofia, destacando a responsabilidade moral, discutem 

principalmente as condições de seu exercício, em especial sua relação com a 

liberdade; os dicionários de Psicologia dão destaque às condições em que a 
pessoa pode ser considerada responsável, com ênfase especial na atribu-ição de 
culpa; os dicionários de Direito estão particularmente atentos aos tipos de 

responsabilidade, focalizando não apenas o agente responsável (quem exerce 

um ato ir/responsável), mas também aquele que sofre suas conseqüências. É 

nos dicionários de Ciências Sociais e Sociologia que se pôde encontrar maior 
detalhamento na análise da responsabilidade coletiva e política, expandindo a 

atenção para o contexto grupal e as formas de organização social. Nos 

dicionários de Educação, embora a maior parte dos consultados contivesse o 
verbete, procedem tão somente à tipificação das responsabilidades (moral, civl\, 
penal), destacando-se, no entanto, duas menções à responsabilidade funcional 

de professores e alunos. 

Aproximando-se muito dos núcleos de sentido detectados nos dicionários de 

lingua, constatamos que, apesar de ênfases diferentes nas conceituações, três 

elementos são recorrentes nas conceituações de responsabilidade propostas por 
cientistas sociais: causação, obrigação e prestação de contas. Ou seja, a 
responsabilidade seria o estado, situação, condição de um agente consciente 
que se reconhece como autor de seus atos, meritórios ou não, e que assume 

suas conseqüências morais ou legais (Brugger, 1958; Cuvillier, 1955; Foulquié, 
1962; Goblot, 1945; Hoelpi, 1926; Japiassu & Marcondes, 1989; Julia, 1964; 
Lalande, 1968; Mora, 1971; Stockhammer, 1963; Zaraguetta, 1955). 

Para que se possa, então, considerar a existência de responsabilidade, três condições 

são essenciais (Julia, l964): a existência de uma norma ou lei (social, jurídica ou 
moral), a posse da razão (os dementes, por exemplo, são irresponsáveis) e a 
liberdade (não se pode responder por um ato cometido sob constrangimento). A 
responsabilidade, enquanto "sentimento" pessoal, compromete cada pessoa, 
fazendo-a compreender que não pode apenas abandonar-se às próprias 
conveniências pessoais, mas que deve ordenar sua conduta diante de um ditame 
superior, seja ele um juízo da sociedade, de Deus ou da história. Esse ditame 
superior pode estar incorporado na própria pessoa: a auto-responsabilidade também 

é uma de suas formas (Weischedel1933, apudFerrater Mora, 1971). 
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A posse da razão - como pré-condição essencial para a existência de 

responsabilidade - acarreta a capacidade de previsão das conseqüências ou 

efeitos de atos, e a possibilidade de corrigi-los a partir dessa previsão. José 
Ferrater Mora (1971), Paul Foulquié (1962) e Didier Julia (1964) consideram, 

então, que há responsabilidade mesmo quando, prevendo-se o mal, não se 

manifesta decidida oposição a ele, podendo ser atribuída causação (portanto, 

responsabilidade) não apenas quando alguém age, mas também quando se omite. 

O tema de destaque nos dicionários de Filosofia é a liberdade de vontade, ou o 

livre arbítrio, como fundamento da responsabilidade. A questão que decorre

longamente discutida nos dicionários - é saber se os humanos são realmente 

livres no que fazem ou se são determinados por eventos externos (ou internos), 

situados para além de seu controle. Esse debate direciona a atenção para 

conceitos tais como ação, motivação, deliberação, escolha ou intenção (Audi, 
1995). A resposta a essa questão estaria associada à visão de mundo de quem a 

formula, ou seja, supõe o conhecimento da concepção de sujeito de quem a 
formula. Os que destacam a relevância dos impulsos (natureza do indivíduo) 

consideram que estes seriam fator de redução da responsabilidade. Para o 

existencialismo, por outro lado, a idéia de responsabilidade seria tão abarcadora 

que não haveria outra maneira de se colocar diante da vida, a não ser sendo 

responsável por ela, sendo afetados, portanto, todos os atos da vida e pressuposto 

o livre arbítrio. No entanto, Gérard Legrand (1991, p.334) sugere que não se 
pode pensar em responsabilidade abstrata, indicando que "a história 
recente mostra que a responsabilidade, seja do que for (no nível 

superindividual), é regularmente remetida para outrem, ou susceptível de ser 

uma das últimas 'intimidações para cumprir o dever'", em sentido contrário ao 

de Jaspers, por exemplo, que apontava a culpabilidade alemã, em 1946, diante 

do nazismo. 

O dicionário psicológico de Norbert Sillamy (1980, p.l028) inclui, entretanto, limites 
ao exercício da responsabilidade: o constrangimento da ação pela força. Assim mesmo, 
estabelece limites para esses mesmos limites: "o dever de obediência não livra o 

indivíduo de sua responsabilidade moral, isto é, ele não tem a possibilidade (loisir) de 
se amparar no fato de ter recebido ordens para justificar mna conduta condenável". Para 

Ginsberg (apud Silveira, 1986, p.I070), 

Independentemente das descobertas da Psicologia sobre o 
inconsciente ou a despeito dos debates filosóficos sobre o 
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determinismo, responsabilidade ( ... ) implica liberdade.( ... ) 
Responsabilidade e liberdade são correlatas e, desde que há 
graus de liberdade, segue-se que também há graus de 
responsabi11dade. 

Além da liberdade de vontade, para que haja liberdade é necessário que haja 

razão. É irresponsável quem não goza de faculdades mentais consideradas 
normais. Assim, operadores franceses do Direito (Thery, 1996) afirmam o direito 

da criança à irresponsabilidade. Quem e quando pode ser considerado 

responsável - mais especialmente culpado - é o tema recorrente nos 

dicionários de Psicologia, que apresentam pouca variação de ênfase. "Não 
podem ser dec]arados responsáveis doentes mentais (carentes de razão), os 

idiotas(. .. ) e as crianças, que não podem pensar as conseqüências próximas ou 

distantes de seus atos (Sillamy, 1989, p.l49). Ou seja, como informa o verbete 
"responsibility and mental states" do The Oxjord Companion to the Mind 

(Gregory & Zangwill 1989, p.6821), "a atribuição de responsabilidade ( ... ) 

depende de como se acredita que estivesse o estado mental da pessoa no 

momento ou antes do ato que cometeu ou omitiu". Sillamy (1989) destaca, 
também, que a responsabilidade é algo passível de aprendizagem, devendo ser 

ensinada às crianças desde muito cedo. 

A competência atribuída à Psicologia para apreender estados mentais 
compatíveis com a atribuição de responsabilidade faz com que atue como 
disciplina auxiliar do Direito. E é na área do Direito que vamos encontrar não 
apenas o ma1or número de dicionários contendo o verbete 

responsável/responsabilidade, como também o mais extenso rol de tipos de 
responsabilidade. Como na Filosofia, Psicologia e Ciências Sociais, a pümeira 
grande distinção feita nos dicionários de Direito é entre responsabilidade moral, 

civil e penal. 

G. Cabanellas (1981, p.l99) indica que responsabilidade moral é ... 

... aquela que afeta o foro da consciência, quando não está 
atrofiada, por ter procedido mal; e se manifesta pela reação 
individual de arrependimento, como sanção menor, ou de 
remorso como aflição máxima ... Pode ter transcendência 
profissional, como a derivada dos tribunais de honra, e plasmar
se em uma responsabilidade jurídica suí generís. É a única que 
contempla a religião, com sanções peculiares segundo os credos, 
tanto durante a vida terrena como a transcendente após a morte. 
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Vários autores (Cabanellas, 1981; Cretella Junior, 1972; De Pina, 1977; Favata, 

1979; Franco, !939; Freire, 1959; Griolete Vergé s/d; Lima, 1986; Nunes, 1979; 

Orgaz, !971; Reis, 1994; Romero y Jimenez Alfaro, 1950; Sidou, 1994; Silva, 

1991·, Soibelman, 1973) afmnam que a responsabilidade civil é aquela que se manifesta 
como um dever jurídico, isto é, algo ou alguém (inclusive o Estado) deve 

responder por ação ou omissão imputável, que tenha tido como conseqüência a 

lesão do direito de outro, protegido por lei. Na responsabilidade civil busca-se 
fazer a reparação civil, que é a pena imposta ao agente ou responsável pelo ato 

considerado ilícito. Esse ato pode ter sido conseqüência de ação direta ou indireta, 
como dano causador ao patrimônio de terceiro, voluntariamente ou por imprudência, 

negligência, imperícia, falta do dever funcional, ou inadimplência voluntária de 

uma obrigação. 

A responsabilidade penal é aquela imposta pelo preceito de Direito Penal, como 

sanção à prática de ato delituoso (Cabanellas, 1981; Favata, \979; Griolet e 

Verge, s/d; Si dou, 1994; Silva, 199\; Soibelman, 1973 ). Conjuntamente à penal, 

as dicionários de Direito referem-se à responsabilidade criminal, descrita como 
a obrigação de sofrer o castigo ou incorrer nas sanções penais impostas ao agente 

do fato ou omissão criminosa (Cabanellas, 1981; Freire, 1959; Silva, 1991)8 

A esse rol de responsabilidades, os dicionários de Ciências Sociais e Sociologia 
acrescem mais tipos: a responsabilidade política (Solb, 1964; Silva, 1986), a 
responsabilidade dos funcionários para com seus superiores e a destes perante 
os subordinados. Particularmente interessante é essa última que muito se aproxima, 
como se verá, do sentido de responsabilidade/cuidado para com o outro, sentido 

dominante em estudos de gênero e que, aqui, efetua uma associação entre dever 
(obrigação ou cuidado), hierarquia e reciprocidade. Assim, a responsabilidade 
do.'j superiore.'j perante os subordinados refere-se à obiigação daqueles de 

exercerem liderança no processo de identificação e estabelecimento de objetivos; 
de proporcionar aos subordinados oportunidades para desenvolvimento próprio 
e participação significativa; de ajudar os subordinados a se tornarem competentes; 
de orientá-\os para que possam aplicar seu talento e energia criativa; de criar 

um fluxo aberto de comunicação; de encorajá-los a assumir suas próprias 

8 Os dicionários de Direito qualificam os diferentes tÍJXlS de responsabilidade confom1e sua associação com as l'Siems cb 

viela social: administrativa, banl:(tria, coiJtratuaL de herança, da União, patronnJ, profissional, do traball1ador_. da finn<t 
construtora, do atrope!ador, dentre outras (Cabanellas, 1981; Cretda Jr., 1972: De Fina, 1977; l<reire, 1959; Rosa, 1973; 

Silva. 1991; Sidou, 1994: Soibelman, 1993)-
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responsabilidades. Nessa perspectiva, o conceito de responsabilidade ganha uma 

conotação de dnpla direção: de baixo para cima, ou seja do subordinado 

responsável perante seu superior pelo desempenho das tarefas inerentes a seu 

cargo, e a responsabilidade de cima para baixo, do superior responsável perante seu 
subordinado (FGV, 1986, p.l070). 

É também nos dicionários de Sociologia e Ciências Sociais que encontramos 

maior atenção para com o contexto coletivo de produção dos fatos de 
responsabilidade, indicando que a responsabilidade moral está subordinada aos 

hábitos, crenças e costumes, do nível de moralidade comum do grupo social a 

que pertence os sujeitos. 

Dos sete dicionários de Educação pesquisados na Biblioteca da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, cinco apresentaram os vocábulos 

responsável ou responsabilidade. No entanto, há uma nítida diferença entre a 

amplitude com que é abordado nessa disciplina e nas demais: na Educação o 

termo é muito pouco explorado. Geralmente trata das obrigações, deveres ou 
atribuições do professor, como profissional que deve necessariamente assumir 

as conseqüências de sua ação. Apenas um dos dicionários consultados (Foulquié, 

1991) menciona a perspectiva da aluno, pleiteando sua participação para a 

manutenção da disciplina na escola e sua responsabilidade enquanto integrante 

da escola. O autor também aponta corno a responsabilldade do aluno deve ser 

coletiva: este deve reconhecer como suas atitudes repercutem sobre o grupo todo. 

Outra obra consultada (Dewey, 1959) que traz o vocábulo aponta para elementos 
também presentes e já descritos na revisão feita para outras disciplinas: capacidade 

de previsão, aceitação das conseqüências dos próprios atos, independentemente 

de sua natureza. 

Desta prospecção em busca de sentidos cristalizados nos dicionários sobre o 

termo responsabilidade recolhem~se algumas concordâncias: a menção dos 

autores quanto à fluidez e à diversidade de enfoques comentados nos dicionários; 

as ênfases diversas atribuídas pelas diferentes disciplinas; o acordo de pré

condições para seu exercício (racionalidade, liberdade, contrato social) e os 

núcleos centrais de sentido (causa/culpa, obrigação/dever/encargo, liderança/ 

chefia). Notamos, também, que a tipologia extrapola em muito a 

responsabilidade individual (menos no caso da responsabilidade moral), 

21 



envolvendo instituições como agentes de atos (ir)responsáveis. Notamos, 

também, uma convergência da atenção sobre o agente de ato (ir)responsável 

(as condições de exercício da responsabilidade), e quase que ausência de atenção 

sobre o "receptor" do ato responsável. Quem orienta a responsabilidade para 

com alguém não seriam os atributos desse alguém, mas sua inclusão no contexto 

social do agente responsável. Mesmo quando o foco é o agente responsável, 

seus atributos também são pouco enfatizados, além da posse da razão e do usufruto 

da liberdade. É assim que apenas os despossuídos de razão e os dependentes são 

individualizados: os doentes mentais e os imaturos. Embora comporte variados 

graus (em decon·ência de graus de liberdade), a responsabilidade é universal, 

não se verificando restrição ou ampliação alguma pelo fato de o agente ser 

homem ou mulher. 
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CAPÍTULO 2 

Responsabilidade e Psicologia Social 

O mapeamento dos sentidos atribuídos ao termo responsabilidade em Psicologia 

Social apoiou-se, inicialmente, em duas fontes: os dicionários de Psicologia 
depositados na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP e em pesquisa na 

base de dados PsycLIT para o período 1981-1997, usando descritores 

selecionados9. A esse material foram acrescidas novas referências a partir de 
remissões de resumos e textos lidos. 

Nesse mapeamento foi possível detectar dois núcleos principais dos sentidos 

atribuídos ao termo responsabilidade em Psicologia Social: atribuição de 

causalidade a um agente, especialmente culpa; e cuidado, atenção, obrigação, 

dever para com o outro. 

Atribuição de causalidade 

Ao destacarem o sentido de culpa/culpado quando conceituam responsabilidade/ 

responsável, os dicionários de Psicologia refletem a tendência mais antiga e 

prolífera de estudos sobre o tema na Psicologia Social: a "atribuição de 

causalidade". Nessa linha, encontramos no PsycLIT referências a estudos que 

vão desde "Distinguishing attributions of causality, moral responsibility, and 

blame: perceivers' eva1uations of the attributions" (Bell, 1989), passando por 

"Attributions for blame and responsibility among female inces! victims" (Heath 
eta!., 1990), até "Excusing tactics: social responses to the public misbehavior 

of companion animais" (Sanders, 1990). 

Essa linha de investigação foi introduzida na Psicologia Social por Fritz Hei der, 

a partii de seus estudos sobre percepção social e causahdade, tradicionalmente 

incluídos no capítulo de "cognição social". Heider (1970) tratou rapidamente 

do conceito de responsabilidade em seu livro Psicologia das relações 

9 Os descritores foramRe.rpansibilily(daraYante indicado por R)and.rocial be/w!,'fot; R and a('C()rmtobility: R mui cniniflal 

R, R and blame, R and conscientioumess, R and professionalliahi/ity, R and sex ro/es,R and gende1; ma/e R. R and 
fXlrental roles, mavculinity and R,femininity and R, R and sexual reproducfion, cancept~ and R. R m1d concepwalization. 
catJ.wientiousness and R. R and blame, R and family planning, gender and R, reproduction and R, contraceptJon and 
responsible, reproductive health and R l'esponsible or R, sexual behavior lresponsible/ R. hea/lh and behm•ior and 

responsib/e reproducfive behavior and R. 
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interpessoais: "a questão da responsabilidade inclui o problema da atribuição 

da ação". Percebe-se na formulação inicial uma preocupação de Heider (1 970) 

em compreender a atribuição de causalidade em geral no que chamou de "psicologia 
ingênua" ou" da vida cotidiana". Assim, "a responsabilidade pessoal varia de 
acordo com a contribuição relativa de fatores ambientais ao resultado da ação; 
de modo geral, quanto mais se considera que esses fatores influem na ação, 

menos a pessoa é considerada responsável" (Heider, 1970, p.l33). 

Reencontramos, aqui, em outro sentido, a preocupação com livre arbítrio em 
oposição à perspectiva da Psicologia do Desenvolvimento. 

Talvez em decorrência da brevidade e ambigüidade dos poucos parágrafos que 

Heider dedicou ao conceito responsabilidade (Semin & Manstead, 1983), ou 
do impacto da li Guerra Mundial na eleição de questões para a Psicologia Social, 

nota-se que os estudos subseqüentes sobre responsabilidade, no capítulo da 

atribuição de causalidade em Psicologia Social, versaram apenas sobre seu 
sentido restrito: "responsabilidade enquanto ação culposa ifaul!y)" (Semin & 

Manstead, 1983, p.l28). Os estudos que prosseguiram nessa linha de 

investigação, apesar de usar diferentes enfoques ou apontar para diferentes 
direções, permanecem fiéis ao sentido restrito, ou seja, atribuição de culpa. 

Na re>-isão relati•·amente recente de G. Semin e A. Manstead ( 1983), encontramos 

referência aos trabalhos de Hamilton (1978, apud Semin & Manstead, !983) 
onde esse autor desenvolveu uma teoria sobre responsabilidade inspirada na 
Filosofia Jurídica e no conceito de papéis sociais. Walkers (_apud Semin & 

Manstead, 1983) foi outro pesquisador dessa linha de investigação que trabalhou 

no campo das teorias do se({, considerando que a atribuição de responsabilidade 
a alguém seria um mecanismo de defesa do self Bernard Weiner (1995) 
expandiu o conceito, mantendo, porém, o sentido de culpa, afirmando que a 
responsabilidade atribuída a uma pessoa não constitui uma atribuição neutra 
de causalidade, mas um julgamento, suscitando afetos em relação a quem é 

julgado por uma ação meritória ou condenável. A atribuição de responsabilidade 
suscita "atitudes reativas" de censura e opróbrio, de perdão, graça, absolvição 
e louvor, se dirigido a outro; culpa, remorso, pesar e orgulho, se referida a si 

próprio (Radden, 1996, p. I 14). 

Se essa Jinha de produção em Psicologia Social dá sinais de vigor, 
principalmente nos Estados Unidos, sua penetração nas universidades brasileiras 
não foi suficientemente intensa para gerar programas de pesquisa. Seus traços 
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têm sido praticamente imperceptíveis nos cursos propostos pelo Programa de 

Psicologia Social da PUC-SP, cuja perspectiva epistemológica dela se afastou, 

desde sua criação na década de 70 da chamada Psicologia Social ExperimentaL 

Dessa maneira, considerei que aprofundar essa vertente da produção teórica e 

empírica, nesta dissertação, seria - voltando à metáfora de Peter Spink -

"sobrecarregar o balão com carga excessiva", apesar de ter encontrado 

referências contemporâneas que tentam articular teoria de atribuição de 

causalidade e gênero, como o mencionado trabalho de Weiner ( 1995}, que dedica 

um capítulo à atribuição de causalidade em portadores de estigma (como 

portadoras do HIV e homossexuais lO). 

Encargo, obrigação ou dever: a ética do cuidado 

O outro núcleo de sentidos sobre responsabilidade que vem orientando 

publicações em Psicologia Social refere-se a obrigação, atenção, cuidado para 

com o outro, entendida "de modo mais holístico, menos formal e menos legal''. 

Na vida cotidiana, afirma Jeniffer Radden (1996, p.l14), esse discurso é 

penetrante; "nos escritos teóricos está associado com a teoria feminista 

contemporânea (Gilligan, 19&2, 19&6; Noddings, 19&4}". 

Ao lado da referência recorrente a Gilligan (um dos estudos centrais que deu 

origem a seu livro Uma voz d~fet·ente denomina-se, precisamente, Rights and 

responsibili(y studies), encontrei também no PsycLIT (Marsiglio, 1990, 1991) 
e na bibliografia latino-americana contemporânea (Fuller, 1997; Ruisefior, 
1998), indicações de pesquisas em Psicologia Social tratando diretamente da 
responsabilidade na vida reprodutiva em uma perspectiva de gênero. 

No entanto, como indica Carl Graumann (1994}, a noção de responsabilidade 

não tem sido bem definida pela Psicologia Social, e não tem sido por ela muito 

utilizada, uma vez que a abordagem de comportamentos pró-sociais e a 

abordagem de atribuição de responsabilidade têm sido mantidas separadas, e 

também porque a teoria tem negligenciado a construção social da 

responsabilidade. Qualquer tratamento psico-social da responsabilidade 
precisaria considerar quem é responsável por o quê e em relação a quem, 

considerando as cognições, emoções e motivações dos individuas em seus 

10 Par(iculanncn1ein1crcssantcé o rcla1ode sua pesquisa sobre o "caso Magic JolrnS!m'~ quando e:o.ie revelou sua con1aminaç;:lo 

por HIV_ 
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contextos sociais, deixando de tratar a responsabilidade como um traço de 

personalidade. 

Ambos os conjuntos de trabalhos, mesmo sem conceituar explicitamente, tratam 

da responsabilidade a partir desse mesmo núcleo de sentidos: cuidado, atenção 

para com o outro; e ambos adotam uma perspectiva de análise de gênero. No 

entanto, como afirma GiJligan no prefácio da 32g edição em inglês (1993), 

"comecei a escrever In a d(fferent voice no início dos anos 70, numa época de 

ressurgimento do movimento de mulheres" (p.IX). Os artigos de Wil\iam 

Marsiglio (1990, 1991, dentre outros), Norma Fuller (1997) e Eisa Ruisefior 

( 1998) foram escritos após a consolidação do feminismo, quando os estudos 

sobre gênero tinham incorporado uma "voz diferente": a dos homens e das 

masculinidades. Nessa "equipagem" encontrei uma reserva de combustível para 

prosseguir viagem. Assim, as dissonâncias observadas entre os discursos da 

Conferência do Cairo sobre a responsabilidade masculina, e dos homens e 

mulheres participando dos grupos focais afirmando sua responsabilidade, foram 

reencontrados nesse conjunto de trabalhos. 

Gilligan reserva às mulheres a condição de guardiãs da responsabilidade, do 

cuidado (care) pelo outro. É para elas que cria "a moral da responsabilidade". 

Marsiglio ( 1992), Fuller (1997) e Ana Lía Komblit, Mónica Petracci e Ana Maria 

M. Diz (199&) escutam homens que falam o quanto são responsáveis em sua vida 

reprodutiva. Voltarei a atenção, a seguir, para esses dois conjuntos de textos. 

Analisar a obra principal de Gilligan (s.d.) quase 30 anos depois de ter sido 

iniciada, após pelo menos 32 edições, milhares de textos que a tomaram como 

objeto de reflexão e sua carta ao leitor de 1993, que acompanha a edição norte

ameiicana, é, sem dúvida, um tremendo desaf1o. Assim, destacarei apenas um 

aspecto - que talvez seja o fundamental- e que Gilligan ( 1993, p.Xlll) 

reafirma nessa carta prefácio: 

Minhas perguntas abrangem processos psicológicos e teoria, 
particularmente as teorias nas quais as experiências dos 
homens são tomadas como toda a experiência humana - teorias 
que obscurecem a vida das mulheres e calam suas vozes. Percebi 
que, mantendo essas maneiras de ver e falar sobre as vidas 
humanas, não apenas os homens estavam omitindo as 
mulheres, mas as próprias mulheres estavam se omitindo a si 
mesmas. Em termos de processos psicológicos, o que para os 
homens era um processo de separação, para as mulheres era um 
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processo de dissociação, que exigia a criação de uma divisão 
interior ou clivagem psíquica. 

A tese central de Gilligan (s.d.) é a de que os teóricos que estudaram o 
desenvolvimento psicológico e moral, como Freud, Piaget e Kohlberg, careciam 

de conhecimento e sensibilidade para perceber que "homens'' não representavam 

necessariamente o gênero humano, e que mulheres e homens apresentavam 

diferenças em seu desenvolvimento moral. Com sua crítica central à obra de 

Kohlberg, Gilligan propõe que as mulheres tomam decisões morais com base 

no que chama de ética do cuidado ou da responsabilidade, baseadas em um 
conjunto de relações afetivas que constroem em seu cotidiano, optando pela 

solução que consideram ser a melhor não somente para si mesmas, mas que leve 

em conta o conjunto de necessidades das pessoas a seu redor, frente a dilemas 
morais. Ao contrário, os homens se pautariam pela ética dos direitos, buscando 

satisfazer algo da esfera da individualidade; as mulheres se pautariam pela ética 

da responsabilidade, do cuidado, e os homens pela ética dos direitos. 

A construção do problema moral pelas mulheres como um 
problema de cuidado e responsabilidade nos relacionamentos em 
vez de problema de direitos e normas liga o desenvolvimento do 
seu pensamento moral a mudanças no seu entendimento de 
responsabiHdade e relacionamentos, assim como a concepção de 
moralidade como justiça liga o desenvol-vimento à lógica da 
igualdade e reciprocidade. (Gilligan, s.d., p.84) 

A evolução da ética do cuidado, pedra angular das críticas de Gilligan a 

Kohlberg, foi apreendida a partir de um estudo sobre a decisão quanto ao aborto 
(Gilligan, s.d., p.84). Analisando transcrições da fala das mulheres, a autora 

detecta, no emprego da linguagem moral, o uso recorrente de "palavras como 

deve, obrigação, melhor, certo, bom e mau" (p.89, grifos no original). E 

depieende uma seqüência de três perspectivas ou momentos: o foco 1nicia1, 

centrado no cuidado de si mesma "a fim de assegurar a sobrevivência". é 
seguido de um momento de transição "no qual esse julgamento é criticado como 
egoísta. Essa crítica assinala um mero entendimento da conexão entre o eu e os 

outros, articulada pelo conceito de responsabilidade" (Gilligan, s.d., p.&S). Esse 
conceito de responsabilidade, que caracteriza a segunda perspectiva ou foco, é 

permeado pelo sentido de cuidado de tipo materno, assegurado ao dependente, 

e se confunde com o bem, o bom. "A essa altura, o bom é igualado com o cuidado 
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por outros" (Gilligan, s.d., p.85). A confusão entre auto-sacrifício e bondade li, 

característica então dessa fase, é superada a seguir, voltando a emergir as 

necessidades do eu: na última perspectiva, responsabilidade é, simultaneamente, 
cuidar de si e do outro (Gilligan, s.d., p.84): 

O estudo do aborto demonstra a centralidade dos conceitos de 
responsabilidade e cuidado nas elaborações do domínio moral 
das mulheres, o estreito vínculo no pensamento das mulheres 
entre as concepções do eu e de moralidade e, por fim, a 
necessidade de uma teoria desenvolvimental ampliada que 
inclua, em vez de regras inquestionadas, as diferenças na voz 
feminina. 

Gilligan não elabora nova teoria de desenvolvimento psicológico para explicar 
as trajetórias diferentes de homens e mulheres, mas apóia-se principalmente 

nos trabalhos de Chodorow (1978, apud Gilligan, s.d.), especialmente em seu 
Ii.-ro The reproduction o f mothering. 

A partir da releitura de Freud, Chodorow procurou evidenciar que o 
desenvolvimento das subjetividades masculina e feminina se daria de manei.ra 

diferente, por ser, na maior parte das vezes, a mãe, uma mulher, a responsável 

pelo cuidado dos filhos de ambos os sexos. Tendo como pano de fundo, além 

de Freud, o estudo básico de Robert Stoller, a autora (Chodorow, 1990, p.ll t) 
considera que o fato de tanto as meninas quanto os meninos terem ligações 

primárias com uma mulher (a mãe) acarreta conseqüências relevantes para o 

desenvolvimento de homens e mulheres. O menino, no processo de resolução 
edípica, seria obrigado a se desligar, quase que de maneira violenta, de seu 

objeto de amor original, determinando uma concepção de si mesmo que 
configura o afastamento de toda e qualquer relação que implique algum tipo de 

dependência. Entre as meninas ocorreria o oposto: elas sentiriam dificuldades 
de se perceberem de maneira independente. No processo de construção de 

subjetividade e de inserção social, a masculinidade se construiria na negação 

da dependência e na desvalorização das mulheres. A personalidade feminina 

desen\'·olver-se-ia de forma a evitar um distanciamento afetivo, sendo marcada 

por uma identificação da mulher com a mãe cuidadora (Chodorow, 1990): 

separação para os homens; apego para as mulheres. 

Essa assimilação entre cuidado e bondade foi fixada em português no texto de Noddings (wna seguidora de Gilligan), por 

meio da tradução de care por desvelo_ 
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No livro Uma voz diferente, Gilligan (s.d.) não conceitua responsabilidade, 

fixando-se nos sentidos que apreende na fala das mulheres entrevistadas: de 

bondade, sacrifício para cuidar de si e do outro. Nota-se, nesse "outro", objeto 
de responsabilidade, uma aproximação com seu dependente, "necessitado", uma 
relação senão assimétrica, pelo menos hierarquizada. Percebe-se, também, uma 

evolução na trajetória individual, que Gilligan denomina "perspectivas". Além 

disso, ao procurar a voz diferente das mulheres, Gilligan deixa na sombra esse 

processo de construção nos homens. Mas, sem dúvida, é Gilligan quem 
"generifica" (neologismo a partir de gendering) o sentido de responsabilidade, 

associação até então ausente nos repertórios lingüísticos e conceituais aqui 

investigados. 

Masculinidade e gênero 

Os trabalhos de Gilligan foram objeto de muito debate, de "réplicas e tréplicas" 

(Venturi Jr., 1995, p.65-76) entre os estudiosos de desenvolvimento moral e 
feministas. No campo de estudos do desenvolvimento moral, principalmente no 

debate com Kohlberg, as pesquisas de Gilligan tiveram impacto: "Kohlberg assimila 
a crítica de Gilligan em relação ao escopo da moralidade ( ... ) mas chega a 

conclusão diversa acerca das diferentes orientações observadas, opondo-se à 
tese de que homens e mulheres percorrem trajetórias diferentes de 

desenvolvimento" (Venturi Jr., 1995, p.69); ou seja, a tentativa de "generificar" a 

responsabilidade na perspectiva da ética do cuidado foi contestada por 

Kohlberg. 

Scott (1990) também teceu críticas às formulações de Chodorow e Gilligan, 
por terem focalizado a construção da masculinidade e feminilidade, ou seja, do 
gênero, na resolução do conflito edípico. Scott ( 1990, p.ll) assinala a limitação 

do "conceito de gênero à esfera da família e à experiência doméstica; e, para o 

historiador, [Chodorow] não deixa meios de ligar esse conceito (nem o 

indivíduo) a outros sistemas sociais, econômicos, políticos ou de poder". Essa 
bipolaridade mãe-cuidadora vs. pai-provedor12 ficaria ela mesma sem 

explicação, como um dado natural e etenw, deixando na obscuridade a divisão 

sexual do trabalho. Além disso, o modelo teórico proposto não ofereceria pistas 

12 Note-se que a expressão "pai provedor", amplamente utilizada e reforçada nas fonnulações de Gilllgan, teria conotação de 

att'lt.."'ncia de cuidado (no entanto, como se verá, para os homens, prover é uma follilli de cuidar). 
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para compreender a "associação persistente entre masculinidade e poder" (Scott, 

1990, p.11). Tomando o caso de crianças que não vivam em famílias nucleares 

ou que vivam em famílias onde os pais (homens) paternam, tal como as mães 
maternam, a autora pergunta se também efetuariam as mesmas associações entre 
masculinidade e poder, recuperando a articulação entre sistemas simbólicos, 
instituições e subjetividade: "Penso que não o podemos [explicar] sem uma 

certa atenção aos sistemas simbólicos, quer dizer, aos modos como as sociedades 

representam o gênero, dele se servem para articular as regras de relações sociais 
ou construir o sentido da experiência" (Scott, 1990, p.11). 

A autora segue adiante, questionando a universa1ização do antagonismo 

masculino-feminino na construção da subjetividade, ou do "sujeito" (p.12), que 
pode levar a explicações circulares ou tautológicas, ou ainda essencialistas 

(Carvalho, 1995), características da chamada corrente do "feminismo da 
diferença". Referindo-se ao trabalho de Gilligan, Scott (1990, p.13) afirma: "a 

argumentação começa por uma afirmação do tipo 'a experiência das mulheres 

leva-as a fazer escolhas morais que dependem de contextos e de relações' para 

chegar a "as mulheres pensam e escolhem esse caminho porque elas são 

mulheres'. Fica implícita nessa abordagem a noção a-histórica, senão 

essencialista, de mulheres" (Scott, 1990, p.13). Segundo Scott, Gilligan e outras 
feministas partidárias do '"feminismo da diferença", fazendo uso de categorias 

binárias simplificadas e simplificadoras (a cultura ou a ética feminina vs. a 
cultura ou a ética masculina) que se auto-reproduzem, acabam por reforçar ''o 

tipo de pensamento que desejam combater" (Scott, 1990, p.13). 

Esse tipo de análise de Scott em muito se aproxima daquela efetuada por 

Conne\1 quando critica o conceito de papel masculino para compreender o 

"gênero dos homens": ele [o conceito de papel masculino] não nos permite 
compreender questões relacionadas ao poder, à violência ou à desigualdade 

material. Trata-se de um conceito que não nos permite ver as complexidades 

no interior da masculinidade e as mú1tiplas formas de masculinidade" (Connell, 

1995b, p.l88). 

A masculinidade associada ao conceito de papel sexual é uma narrativa 

normativa, "uma definição de conduta e dos sentimentos apropriados para os 

homens" (Connell, !995b, p.l90). Ela não é apenas polarizada em relação à 

feminilidade, mas oposta. Para esse autor, se essa narrativa convencional não 
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está incorreta, ela é incompleta, porque: (a) adota apenas "uma das formas de 

masculinidade para def1nir a masculinidade em geral" (é nesse sentido que fm"jou 

a expressão masculinidade hegemônica); (b) considera o gênero como um molde, 
omitindo a atividade do sujeito na construção de sua personalidade masculina; 
(c) o "projeto" de construção da masculinidade é individual e coletivo. Seja, 

então, no plano individual ou coletivo, as masculinidades são reconstruídas . 

É essa reconstrução no plano individual- e possivelmente no plano coletivo
das masculinidades latino-americanas que vem interessando pesquisadoras 

feministas em Psicologia SociaL Usando o conceito de representação ou de 

identidade, tais pesquisas, ao ouvirem homens falando sobre masculínídade(s), 
encontram presente o eixo organizador da responsabilidade (Fuller, 1997a; 

Kornblit et al., 1998; Ruisefior, 1998). 

Norma Fuller é uma psicóloga social peruana que vem produzindo trabalhos 

significativos sobre identidades masculinas nos estratos médios urbanos (Fuller, 

1997a; 1997b; 1998a; 1998b). Partindo de uma retaguarda teórica que integra, 

em certo sentido, Scott e Connell, ao conceituar identidade de gênero 

("sentimento de pertencer à categoria feminina ou masculina") Fuller enfatiza 

sua construção social ("valores que atribuem significado às diferenças corporais 

associadas aos órgãos sexuais e papéis reprodutivos"), através de práticas, 
discursos e representações sociais. Essas identidades, por sua vez, produzem 

categorias sociais (Fuller, 1997a, p.l40-l ). 

Destaco, nos trabalhos de Fuller, a pesquisa empírica e sua análise (1997a, !998a). 
A autora estudou uma amostra de 40 homens com idades variando de 22 a 55 

anos, pertencentes à elite peruana dos estratos médios do país e que, como ta], 

haviam entrado em contato com os discursos progressistas que abordam a 

igualdade entre homens e mulheres, contestando os privilégios masculinos. A 
autora identificou, em sua amostra, quatro diferentes conjuntos de configurações 

de representações de masculinidades, que nomeou: 

·masculino: configuração que representa masculínidade/masculino como tal; 

relaciona}: configuração que representa masculinidade em oposição ao 
feminino; 

machismo: configuração que representa masculinidade de maneira a conter a 

ideologia do predomínio do homem; 

3 I 



abjecto: configuração que representa masculinidade através do repúdio daquilo 

que um homem não deve ser. 

Fuller (!997a) apreende, em cada conjunto de aspectos da masculinidade, três 

modalidades de representações: aquelas associadas ao que é natural, as 

associadas ao universo doméstico e outras associadas ao mundo exterior, sendo 

todas elas inerentemente contraditórias entre si. A seu ver, cada homem 
apresenta diferentes ênfases em cada uma dessas representações de 

masculinidade, dependendo do momento do ciclo de vida em que se encontra, 

de sua profissão ou vinculação institucional, e, até mesmo, de sua própria 

sensibilidade. 

A representação de masculinidade chamada por Fuller de "o masculino" parece 

ser aquela que mais contempla a preocupação especifica do presente estudo, 

ou seja, a de problematizar a idéia de responsabilidade trazida por adultos jovens 
a partir de sentidos obtidos para a expressão responsabilidade, confrontando-a 
com o discurso normativo de Cairo. Esse tipo de representação, segundo Fuller 

(1997a) deve ser visto à luz das três subcategorias ou âmbitos: o da naturalidade, 

o do ambiente doméstico e o do exterior (da rua ou mundo público). O aspecto 

natural refere-se aos órgãos sexuais e à força física, pelos quais o menino deverá 

mostrar seu desenvolvimento físico, o controle sobre suas emoções, 
representando-se como sexualmente ativo. Com o transcouer do tempo, tais 
características quase que naturalmente devem se transformar em valentia e 

sexualidade ativa, isto é, virilidade. E, aparecendo como incontroláveis, fazem 
parte do mundo da impulsividade. Segundo Fuller ( 1997a), a partir da análise 
das falas obtidas junto aos homens entrevistados, isso deve ser assim porque o 

que é representado como controlável (não-impulsivo) corre o risco de ser 

identificado como feminino, o que é indesejável ou até mesmo repudiável. 

Além da representação do natural, a autora destaca o espaço externo que 
contempla o espaço público, a rua. O âmbito público está associado com a 
virilidade e, portanto, também ao que não pode ser controlado, vinculando-se à 

competição, à rivalidade, à sedução. É o espaço em que o homem deve mostrar 
sua hombridade, sua eficiência, mostrando que venceu com honestidade e 
contribuindo para o bem comum. Ao mesmo tempo, o espaço da rua está 
associado ao local em que se desafiam as regras dos adultos através de uma 
contracultura ju•·enil. Trata-se, segundo Fuller (1997a), do local de sedução das 
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mulheres de outras classes soc1a1s, da sexualidade predatória onde irá se 

confirmar a virilidade adquirida; é o local onde se exibem aos pares suas 

conquistas, mesmo que não sejam verdadeiras. O importante é o relato aos pares 

que, mesmo não acreditando em suas proezas, não vão deixar de festejar o que 
é expresso (Fuller, l997a). No entanto, a autora identifica uma espécie de 

competição entre a "cultura da rua" e os \l'alores existentes no "âmbito público". 

Alguns homens poderão construir sua masculinidade apoiados muito mais nos 
valores públicos transmitidos pela Igreja ou escola, ou ainda poderão aproximar

se de outros modelos. No entanto, à medida que os jovens amadurecem e 

adentram o mundo do trabalho ou da universidade, poderão se afastar dos 

va1ores dos pares para enfatizar a responsabilidade, a conquista e o altruísmo 

social (Fu\ler, 1997a). A autora considera que nesse processo os homens deixam 

de ser "machos" para então tornarem-se portadores da hombría (hombridade) 

tendo como atributos, necessariamente, a responsabilidade, a respeitabilidade e a 
contribuição para o bem comum, características que pertencem às esferas 

doméstica e pública. A hombría, segundo a autora, atravessa distiutas fases: a 

entrada no mundo do trabalho, a constituição de uma família, a colaboração com 

a comunidade; no entanto, ela irá se constituir plenamente através da 

constituição de sua família, que o homem deverá ter sob sua guarda e 

autoridade. Assim, para Fuller (1997a), na representação de uma identidade 
masculina, a virilidade seria considerada um atributo natural e a hombría um 

processo resultante de construção. 

Segundo Fuller ( 1997a), os homens podem aplicar ênfases distintas ao lidar 

com os processos associados aos âmbitos natural, doméstico e exterior, gerando 
modalidades distintas de masculinidades. Podem também criar "versões 

marginais", que corresponderiam a maneiras em que o rapaz não entraria na 

masculinidade adu\ta: o don juan, o irresponsável, o idealista, o delinqüente, 
entre outras. Seriam masculinidades marginais, que funcionariam como um 

negativo da masculinidade hegemônica. 

Fuller (1997a) observa, ainda, que as representações dos entrevistados em torno 

da relação masculino/feminino e do machismo estão centradas na predominância 
da virilidade e, em especial, da rejeição de tndo o que se configura como o que é 
feminino. Muitos entrevistados, mesmo aceitando teoricamente a homossexualidade 

e demonstrando compreender a o significado social à sua crítica, não conseguem se 

aproxlmar de qualquer coisa que os identifique com o feminino, com o "abjeto", 
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repugnante, por medo de contaminação. O processo de tornar-se digno da 

hombría, de tornar-se homem, é um processo contÍnuo de rejeição a tudo o que 

ofereça qualquer tipo de identificação com o feminino, conforme uma vasta 

literatura produzida sobre homossexualidades também tem mostrado (Parker, 
1991 ). 

Para adquirir e manter o reconhecimento social, e produzir continuamente a 
hombridade, o trabalho é um eixo extremamente importante, conforme já foi 

tratado por vários autores brasileiros 13 que abordaram o assunto, alguns deles 

em camadas populares. O trabalho, no entanto, se por um lado é fonte de 

prestígio diante dos pares, pode acabar sendo fonte de tensão, na medida em 

que, se for extremamente valorizado, poderá trazer conflitos pela impossibilidade 

de dar toda a atenção que a família necessitaria receber de um homem, chefe de 

família, que tem amor e responsabilidade. Amor e responsabilidade seriam, 

então, afetos centrais na identidade masculina para Fuller, como também tem 

sido evidenciado em outros textos, em especial quando frisam a relevância da 

responsabilidade na constituição da identidade subjetiva masculina. 

Parece bastante relevante o que Fuller sugere sobre o estabelecimento de 

relações de cuidado para com o outro. A autora enfatiza que esta é uma das 

possibilidades do masculino que estaria associada ao âmbito doméstico e, em 
suas próprias palavras, caracterizada pelo amor e pela responsab1lidade (Fuller 
1997a, p.151-2). Apesar de situar-se em franca contradição com os valores 

associados à virilidade e à esfera exterior, o matrimônio e a paternidade seriam, 
em sua opinião, eixos centrais da representação da masculinidade adulta. Na 

representação de masculinidade que apreende de seus entrevistados e que 
denomina "masculina", a responsabilidade é a qualidade central do 
masculino/homem no âmbito doméstico, condensando valores como amor, 

/3 Tais corno Costa (1993), Duarte (1986), Leal (1992), Neves (1984), Sarti (!996, 1994, 1985), Tdlcs (l992), Victoria 

(1992), Zaluar(l985). A relevância do homem como figura de provedor de "teto, alimento e re~-peito" para a família é idéia 

presente em vários estudos (Costa, 1993; Duarte, 1986; Neves, 1984; Sarti, \996, 1994, 1985; Tellcs, 1992; Zaluar, 1985) 

e tem sido resgatada ou reafirmada em trabalhos recentes que vêm problemati7.ando homens ou masculinidades (Ahnc1da, 

1995; Arilha, 1998; Figueroa & Liendro, 1995; Gihnore, 1994; Fuller, 1998a, b; Gutmann, ! 998; Mirandé, 1997; No lasco. 

1993; Vai dês& O la varria, !998; Victora, 1992; Villa, 1996, 1997; Viveros, !998a, b). Tais estudos destacam a importüncia 

da noção de responsabilidade na constitníçilo da identidade masculina Recente literatura sobre masculüúdade, especiahncnte 

a desenvolvida na América Latina e/ou em comunidades ou países latinos, indica como a noção de responsabilidade é 

central para os homens, aparecendo como eixo de seus projetos de vida: Almeida (1995), Arilha (1998), Figueroa & 

Licndro (1995), Fuller ( l998a, h), Oi !more (1994 ), Gutmann (1998), Mirandé ( 1997), No lasco ( 1993 ), Palma & Quilodran 

(1997), Valdés & O la varria (1998), Vi lia (1997, 1996), Viveras (I998a,b ), 
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autoridade, proteção, respeito, que o casamento e, em especial, o filho podem 

trazer. A paternidade concretiza a capacidade de cuidar, contradizendo, segundo 

Fuller (1997a), as teorias de Chodorow e, a nosso ver, as teorias de Gilligan. 

O grupo de homens entrevistados por Fuller (l997a, p. \44-5) "concebe o vínculo 

entre pais e filhos como uma dimensão fundamental da verdadeira hombría e a 
define expressamente em termos de responsabilidade e capacidade de dar de si". 

No entanto, a autora lembra que seus entrevistados, pertencentes aos estratos 
médios da sociedade peruana, estão submetidos aos processos hierárquicos de 

classe, raça e gênero aí vigentes, o que lhes dá a possibilidade de aceitar ou não um 

filho, constituir ou não família, embora mantendo a mesma noção de 

hombría. 

Fuller (1997a) também constatou que, ao constituírem uma família, os rapazes 

realizam quase que um processo de negociação: sabem que vão perder em 
liberdade, prazeres, "zoeira", mas aceitam a mudança porque receberão em troca 

o reconhecimento social de sua hombría. E, nesse processo, ter autoridade, ser 

o líder da relação, assumir responsabilidade é o que importa . 

Em síntese, dos trabalhos de Fuller (1997a, b, 1998a, b) os aspectos que 

interessam a esta dissertação são: a autora não se detém em conceituar 

responsabilidade, mas capta, no discurso dos jovens entrevistados, um sentido 

de obrigação moral para com o outro na interseção com chefia, domínio. 

Apreende um processo evolutivo, vendo a responsabilidade como um "atributo" 
da vida adulta masculina, dos que seguem o caminho da hombridade. Detecta 
identidades masculinas, aproximando·se ou afastando-se da masculinidade 

hegemônica. Se ... 

. . . o casamento inaugura o período adulto, ( ... ) a paternidade 
consagra a hombria adulta, representada como a aquisição da 
condição de adulto em sua pJenHude. Signjfka fundar uma 
família na qual um varão é responsável. O jovem se converte em 
pai e chefe de família: o centro de um novo núcleo social (. .. ) 
Engendrar um ser não define o vínculo pai-filho; isso deve se 
transformar em paternidade através do reconhecimento público 
e da responsabilidade. (Fuller, !997a, p.ISI-2) 

Numa perspectiva teórica muito próxima, apesar de centrar-se no conceito de 

representação social e não de identidade, as argentinas Kornblit, Petracci e Diz 

( 1998) chegam a resultados equivalentes (ou pelo menos próximos), em pesquisa 
recém-publicada. Focalizando diretamente as representações sociai.s sobre 
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paternidade (a partir do referencial teórico de Moscovici) e de estudos 

contemporâneos sobre o novo pai, as autoras ''escutam", por meio de 

procedimentos qualitativos e quantitativos variados, um grupo de homens jovens 

adultos portenhos de idades entre 18 e 30 anos, provenientes dos estratos 

"médios-médios" e "médios-baixos" (Kornblit et ai., 1998, p.l88). 
Apresentando termos indutores - JJarón, hombres, padre e paternidad
apreendem, inicialmente, um contínuo, desde o varón (mais próximo do macho 

da espécie, enquanto chefe), passando pelo homem, mais associado ao jovem, 

que "carece de status jurídico, não suscita sentimento e não está ligado à 

maternidade"( ... ), até o "pai, que está associado à responsabilidade" (Kornblit 

et ai., 1998, p.!90): 

Diferentemente do homem e do varão, o pai está desvinculado da 
mitologia portenha do futebol, das saídas noturnas ou do tango, 
como também dos traços de animalidade atribuídos ao varón. 
Seu papel complementar não é a mulher ou a esposa, mas a mãe 
de seus filhos através de uma gravidez, do parto e da criação dos 
filhos.( ... ) O pai aparece representado como uma figura cuja 
idade coincidiria com a etapa da maturidade. 

Integrando resnltados obtidos em estudos quantitativos e qualitativos, as autoras 

consideram que o núcleo central das representações sociais sobre o pai 

compreende: (a) elementos valorativos que incluem tanto aspectos afetivos (em 
particular a compreensão) quanto o que denominam "a coluna vertebral", ou 

seja, a responsabilidade~ e (b) elementos funcionais, como ser um guia para o 
filho, "associado provavelmente aos aspectos mais tradicionais quanto ao papel 

familiar de provedor ou à masculinidade expressa em outros aspectos" (Kornbht 

el al., 1998, p. \94). Para esse grupo de jovens adultos portenhos, ser pai hoje é 
ser responsável e afetuoso, "um justo meio termo entre o autoritarismo e o 

/aissez-faire". 

Aproximando os estudos latino-americanos localizados que tratam de masculinidade 

e responsabilidade, podem-se indicar pontos comuns e importantes: modelos, 
representações ou identidades masculinas que apresentam urna trajetória na vida 

das pessoas, do varão, viril, macho próximo à "impulsividade natural", até a 
hombridade do adulto, que teria como referência a paternidade assumida. Sem 

explicitar conceituação própria de responsabilidade - ou problematizarem a 

conceituação - as autoras peruana e argentinas captam seu sentido moral, 

expresso como presente e desejável entre homens adultos, constitutiva de sua 

hombridade. 
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Assim, contrapondo-se à idéia inicial de Gi\ligan (s.d .. ) de "generificar" a 

responsabilidade no sentido de cuidar, atender, ter obrigações para com o outro 

- família, esposa/companheira mas, principalmente, filho - esses recentes 

estudos latino-americanos sugerem um forte corte geracionaL Não seriam os 

homens, em geral, irresponsáveis frente à vida reprodutiva, mas a 

irresponsabilidade reprodutiva poderia ser atributo de certos lwrnens ou em 

determinadas fases da vida. 

Ambos os estudos mencionam como intervenientes, também, transformações 

históricas, dentre as quais o movimento feminista e, posteriormente, os 

movimentos integrados por homens. Essas representações de masculinidades 

ou essas identidades masculinas estão sendo desveladas em países da América 

Latina que, possivelmente, vivem a mesma transição entre cultura tradicional 

e moderna, países que também registram em sua história recente uma 

mobilização do movimento de mulheres (Pitanguy, 1994). Ou seja, essas 

identidades e representações masculinas (no caso, apreendidas entre jovens 

gerações) estão sendo construídas em sociedades em mutação. 

É possível que estejamos testemunhando agora, como resultado 
dessa interação global, a criação de novas formas de 
masculinidade hegemônica. As condições para a hegemonia 
estão mudando com o crescimento do feminismo mundial, a 
estabilização de novas formas de sexualidade e a criação de uma 
economia global. (Connell, 1995, p.l93) 

Para tentar apreender essa mutante normatização mundializada sobre vida 

reprodutiva, a ser incorporada por homens e mulheres, a Conferência sobre 

População e Desenvolvimento do Cairo constitui um artefato metodológico 

extremamente adequado. 
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CAPÍTULO 3 

A responsabilidade nas resoluções da Conferência Internacional de 
População e Desenvolvimento do Cairo 

A parte da dissertação que aqui se inicia dedica-se a analisar e confrontar, a 

partir da bagagem teórica e conceitual selecionada, duas peças discursivas: as 

resoluções aprovadas pela Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (neste capítulo) e o texto resultante da transcrição das 
reuniões de oito grupos focais, ana1isado no próximo capítulo. 

Embora o foco da análise seja sempre o conceito de responsabilidade na vida 

reproduti"Ta, para descrever cada texto foram elaboradas grades de análise 

específicas, contendo categorias compartilhadas mas ajustadas ao estilo de cada 
peça discursiva, de cada corpus. Além disso, como convém em tais casos, cada 

análise é precedida de uma descrição do contexto de produção do discurso. 

Ambas peças discursivas tratam, entre outros assuntos, do tema da responsabilidade 

na vida reprodutiva no contexto da dinâmica de gênero, porém em níveis 

diferentes. Retomando a conceituação de Scott (1995, p.86), considero que a 
Conferência do Cairo tenha sistematizado e cristalizado conceitos normativos 
sobre gênero expressando "interpretações dos significados dos símbolos, que 

tentam limitar e conter suas possibilidades metafóricas"; ou seja, as resoluções 

da Conferência constituem uma peça doutrinária e prescritiva que constrói um 
discurso sobre gênero a partir do campo de estudos sobre população e 

desenvolvimento. Por sua vez, as transcrições das reuniões dos grupos focais 
podem ser situadas no quarto plano proposto por Scott ( 1995, p.88) da primeira 

parte de sua conceituação de gênero: um relato de homens e mulheres sobre 
suas concepções de gênero na vida reprodutiva (Scott refere-se nesse plano a 

identidades subjetivas). 

Pesquisas de vários campos das ciências humanas têm recorrido a diversos tipos 

de texto (desde contos de fada a documentos jurídicos) para apreender como 
determinada cultura lida com um tema, acreditando que tais textos cristalizam 
;·alores prevalentes nessa sociedade. No campo da Psicologia, já em 1961 

MacLelland elegeu os contos populares (folktales) como artefato metodológico 



para apreender como as histórias infantis em diferentes culturas lidam com o 

tema "motivo de realização", conceituação então em voga na Psicologia Social. 

Nesta pesguisa, a análise das resoluções da Conferência do Cairo baseia-se na 
mesma perspectiva: o texto resultante da Conferência é informante privilegiado 

acerca das concepções dominantes (ou cristalizadas) atualmente sobre a 

responsabilidade masculina e feminina na esfera da vida reprodutiva, em 

decorrência de dois aspectos principais: do processo de construção do texto final 
(atores envolvidos e processos de negociação) e do próprio conteúdo de seu 
programa de ação que, pela primeira vez na história das conferências 

internacionais, trata com ênfase da responsabilidade masculina na vida 

reprodutiva (Germain & Kyte, 1995, p.5). 

Este capítulo foi, então, dedicado à prospecção do tema responsabilidade na 

vida reprodutiva usando como material empírico o Programa de Ação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. 

Após breve descrição do contexto de sua produção, o Programa será focalizado em 

seus aspectos gerais, nos planos formal e de conteúdo; um terceiro tópico 

apresenta os procedimentos de análise e, finalmente, relatam-se os resultados 

desta prospecção. 

O contexto de produção do Programa de Ação da Conferência 

Louise Lassonde ( 1997), autora suíça que privilegiei neste estudo sobre a 
Conferência do Cairo, destaca três grandes períodos na história dos debates 
internacionais sobre evolução demográfica no mundo: o de sua constituição 

enquanto tema de estudas (1853-1944); o de sua internacionalização (!945-
1965); e o de sua politização (1966-1994). 

Durante o primeiro período, a partir da Conferência inaugural em Bruxelas 
(1853), os temas privilegiados foram os processos migratórios e "o planejamento 
familiar visto corno um direito individual que poderia entrar em conflito com o 

interesse coletivo"(Lassonde, 1997, p.JS). 

O segundo período, que se inicia com o fim da li Guerra Mundial, é marcado 
pelo interesse no tema pela então recém-fundada ONU, Organização das Nações 

Unidas, criando-se, já em 1946, uma Comissão de População (mais tarde 
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denominada População e Desenvolvimento), embrião do que seria mais tarde o 

Fundo das Nações Unidas para as Atividades de População (FNUAP, criado em 

1967). Esse foi um momento de muito investimento em conhecimento, melhoria 

das técnicas de coleta e análise dos dados populacionais, formação de 

demógrafos e elaboração das primeiras projeções demográficas em escala 

mundial (Lassonde, 1997, p.38-9). É nesse período que entram em cena também 

os EUA e suas fundações, sendo estas "as primeiras que suscitam a reflexão 
sobre as implicações políticas e sociais do crescimento demográfico em nível 

mundial" (Chasteland, 1994, p.2, apud Lassonde, 1997, p.38). 

Lassonde considera que o terceiro período se inicia com a resolução da Assembléia 
Geral da ONU objetivando a orientação dos países subdesem·olvidos na 

concepção e implantação de seus programas de população, isto é, de políticas 

visando a redução do crescimento populacional. Nesse período, também, 
ampliaram-se, especialmente na América Latina, as posições críticas frente à 

concepção norte-americana de Demografia (Berquó, !998). 

Nas duas últimas décadas desse período, a ONU organizou três conferências 
internacionais sobre o tema: a Conferência de População de Bucareste (1974), a 

Conferência de População do México (!984) e a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento da Cairo (1994). 

A Conferência de Bucareste elaborou um Programa de Ação que foi apenas 
revisado na Conferência do México, a qual manteve estrutura e orientação 

anteriores, incluindo somente novas recomendações. A Conferência do Cairo, no 
entanto, substituiu o documento que vinha sendo revisado, introduzindo novas 

concepções sobre população e desenvolvimento, sendo adotado um Programa de 
Ação para os 20 anos subseqüentes. 

De acordo com Lassonde (1997), a Conferência de Bucareste havia se centrado 
no debate sobre o que determinaria o desenvolvimento em um país, se a queda 

da fecundidade ou, ao contrário, se esta é que promoveria um processo de 
desenvolvimento. No México, o tema privilegiado teria sido uma apologia à 

liberdade de ação do mercado, através de crítica aos regimes comunistas e 
socialistas, apoiada na idéia de que seria possível uma adaptação social ao 
crescimento demográfico, desde que o mercado funcionasse de maneira 
adequada. No Cairo, as discussões ocorreram em outro plano, uma vez que a 
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década de 90 foi marcada pela ênfase na desigualdade entre os sexos, no 

combate à pobreza, mas, também, pelos movimentos de caráter religioso e de 

busca de identidade das chamadas "minorias" (Lassonde, 1997). Assim, cada 

Conferência pro•·ocou diferentes embates ideológicos: Norte-Sul em Bucareste; 

Leste-Oeste no México e, no Cairo, a oposição "se cristaliza entre defensores de 

uma concepção laica de sociedade e aqueles que apoiam uma concepção 

teocrática" (Lassonde 1997, p.41). 

Segundo Joaquín Arango (1994 apud Lassonde 1997), a principal questão que 

Cairo trouxe foi a tensão entre os partidários dos direitos individuais no campo 

da reprodução e da sexualidade e aqueles que advogam que os Estados têm 

direito de restringi-los em nome de valores culturais e crenças religiosas. Vários 

autores afirmam que essa tensão decorreu do impacto do movimento feminista 

durante a preparação e realização da Conferência (Seu, 1994; Corrêa & Petchesky, 

!994; Germain & Kyte, 1995; Lassonde, 1997) o qual, na história da negociação 

internacional, nunca havia ocupado posição tão favorável (Lassonde 1997, p.42). 

Ainda segundo essa autora, a Conferência do Cairo alinha-se às últimas 

conferências e fóruns organizados pelas Nações Unidas, palcos internacionais de 
negociações diversificadas (Lassonde, 1997, p.33): 

Cada conferência tem mobilizado um maior número de 
participantes, ao abrir suas portas a novas categorias de atores 
até então pouco ou nada implicados em negociações 
internacionais: parlamentares, organizações não-governamentais 
e governamentais, empresários, coletividades locais e, por 
último, os meios de informação que, além de fazerem seu 
trabalho, em alguns casos transfiguraram literalmente as 
reuniões, imprimindo ao debate um impacto inesperado ou 
imprevisto. 

Esse alinhamento às últimas Conferências e Fóruns internacionais, associado à 

multiplicidade de setores e atores agora envolvidos e mobilizados, confere ao 

texto do Programa de Ação, por vezes, o aspecto de uma colcha de retalhos. 
Assim, pedaços, trechos de outras cartas, resoluções e planos podem ser 

identificados aqui e lá, sem que se tenha clareza quanto a sua compatibilidade: 

por exemplo, direitos das crianças e das mulheres são sempre convergentes? O 

Programa de Ação de Cairo toca em praticamente todos os temas candentes da 

atualidade: de "meninos de rua", na sua visão mais estigmatizante, passando 

pela educação, em especial das meninas, até ecologia, distribuição de riqueza, 

ou o "lar planetário". 



Graças à eficácia do movimento feminista durante os preparativos da 

Conferência, com uma visão estratégica, com planejamento e execução de ações 

articuladas mundialmente, de acordo com Germain ( 1995), pela primeira vez o 

debate sobre população ganhou grande amplitude. As feministas se mobilizaram 
e agiram em suas localidades, regiões e países, visando firmar posições em tomo 

do direito das mulheres ao controle da fertilidade e do acesso à saúde, exercendo 

sempre uma dura crítica aos programas de população já vigentes, argumentando 
sobre sua ineficácia. Compuseram as delegações de seus governos, inscreveram 
suas organizações não-governamentais na condição de observadoras, 

estabeleceram grupos de pressão com funções bastante definidas e promoveram 

a conexão entre o fórum oficial e o fórum paralelo. 

Outros setores também participaram de maneira articulada da Conferência: o 

Vaticano e países católicos, países muçulmanos, agências privadas de planejamento 

familiar sem fins lucrativosl4, bem como organismos da ONU tais como UNICEF 

e OMS. Esses últimos, assim como os demais, apresentaram visões específicas 

sobre os temas debatidos. Em documento que relata as atividades da OPAS na 

América Latina isto ftca evidenciado: 

O interesse, entretanto, da OPAS/OMS e dos sistemas de saúde ( ... ) 
está centrado nas implicações para a saúde dos fenômenos 
demográficos, ou seja, em assegurar condições para que as 
atividades vinculadas à reprodução ou às migrações não 
signifiquem riscos para a saúde; é com esse propósito que a 
atenção à saúde das pessoas incorpora as ações de 
planejamento familiar (regulação da fecundidade) como 
componente essencial da proteção da saúde das mulheres, das 
crianças e da população em geral. Foi com teses e propostas 
derivadas desses princípJos que a OrganJzação partidpou das 
reuniões mundiais de população (México 7 4, Bucareste 84 e 
Cairo, 94) que, progressivamente, incorporaram essa visão (a 
Declaração e o Programa de Ação de Cairo são afirmativos a 
respeito). (Macedo, 1997, p.44) 

O mesmo ocorreu com o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que 
tem como uma de suas preocupações centrais a redução da mortalidade infantil. 

A negociação política entre esses atores durante a Conferência não foi simples, a 

despeito da realização de várias reuniões preparatórias. 

l4 São ONGs que oferecem serviços de planejamento familiar na maioria dos paiscs do mnndo, tais como: lntemational 

Planned Parenthood Fedemtion; A VSC Iutemational; JHPIEGO Coq:mati01r, Margaret Sanger Papers Project; Marie 
Stopes lnternational; Population Action lntemational; Population Council; Population Reference Bureau. 
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O processo de preparação da Conferência teve duração aproximada de três anos, 

envolvendo etapas técnicas e políticas, regionais e internacionais. Além das 

atividades realizadas em cada país15, foram organizadas três sessões 
preparatórias em Nova Iorque, denominadas PrepCom l, PrepCom ll e PrepCom 

Illl6 Essa última foi uma das mais importantes: seu objetivo seria finalizar o 
texto a ser apresentado no Cairo e proporcionar, às delegações oficiais presentes 

no Egito, um documento já quase acabado (Berquó, 1994b ), objetivo que não 

se concretiz<>u. A tensão na PrepCom Ill reafirmou dissensões que já vinham 

ocorrendo e que prosseguiram durante a Conferência: tensão entre a defesa dos 

direitos individuais e perspectivas ideológicas alinhadas a crenças religiosas de 

católicos, islâmicos, e sua influência sobre os Estados. As delegações presentes 

trouxeram de seus países de origem posições políticas e estratégias de ação que 

subsidiaram a elaboração do documento final em processos arduamente 
negociados (Berquó, 1994a). 

A Conferência, ao seu término, chegou à elaboração de uma plataforma de ação 
consensual, o que não significa ter angariado unanimidade. Os desacordos foram 

expressos através das reservas emitidas por 20 Estados, em sua maioria 

islâmicos e católicos alinhados à Santa Sé. O jornal francês Libératiott anunciou 

que o Vaticano, ao aderir a apenas uma parte do programa, teria cunhado novo 
conceito diplomático: "consenso parcial e incompleto" (Lassonde, 1997, p.45 ). 

Por se tratar de uma conferência - e não de uma cúpula - Cairo elaborou e 
aprovou um Programa de Ação cuja adoção pelos Estados signatários implica 

tão somente um compromisso moral (e não jurídico). O consenso também foi 
possível graças à adoção de uma sintaxe muito particular na redação do texto, onde 

se justapõem posições antitéticas e coexistem vagueza e imprecisão em 
conceituações e expressões (responsabilidade masculina foi mencionada como 

uma delas, ao lado de desenvolvimento sustentável), além de expressões que 

restringem a abrangência da recomendação ("segundo o caso", "quando 

apropriado" etc.) (Lassonde 1997, p.51). 

15 No Brasil tünnou-se um Comitê Nacional no Ministério das Relações Exteriores, wnstituído por representantes Jc vário:> 

ministério:> e apoiado pela ABEP - Associação Brasileira de Estudos Populacionais. O Comitê estimulou e apoiou a 
realização de vários seminários público~ nos quais, em corijunto com a sociedade civil, elaborou-se documento di agnóstico 

que orientou as posições do Brasil no Cairo (Rcrquó, 1994 )-

16 PrepCom = Preparatory Conunittee. 



Através de árduas negociações, de um "consenso relativo'~ expresso em 

linguagem cuidadosa, aprovou~se, então, o programa de ação mundial sobre 
população e desenvolvimento. Ou seja, a aprovação do Programa de Ação do 
Cairo baseou-se na criação, através de negociação, de uma linguagem 
internacionalmente aceitável sobre saúde e direitos reprodutivos. 

Comparando a versão final à preliminar, elaborada na PrepCom lll, Lassonde 
( 1997) observa alterações de ênfases, sendo a responsabilidade dos homens na 
consecução concreta do programa mais enfatizada na versão final que no 
documento preparatório. Com efeito, no Programa, um tópico especial do 
capítulo I V ("igualdade e eqüidade entre os gêneros e empowerment das mulheres") 
é especialmente destinado à "responsabilidade e participação masculina" (CIPD 
1997, tópico C, p.39-41). Ou seja, pela primeira vez um documento governamental 
negociado arduamente por uma multiplicidade de atores mundiais, carregando 
histórias complexas e ideologias rivais, formulou recomendações concretas para 
"estimular os homens a assumirem responsabilidade por seu próprio comportamento 
sexual, por sua fecundidade e pela saúde e bem-estar de suas companheiras, de 
suas filhas e de seus filhos'' (Germain & Kyte, 1995, p.S). Antes, porém, de focalizar o 
tratamento dado a esse tema, é preciso conhecer as principais características do 

documento que será analisado, nos planos formal e de conteúdo. 

A organização do texto do Programa 

A tradução brasileira do documento resultante da Conferência do Cairo, aqui 
analisado, tem 199 páginas, das quais 149 dedicadas a seu núcleo central, 
"Resoluções aprovadas pela Conferência"(p.9-157); destas, o Programa de Ação 
ocupa todas menos uma, a última (p.157), onde se transcrevem duas resoluções, de 

agradecimentos ao povo e ao governo do Egito e sobre as credenciais das 
delegações à Conferência. 

O foco desta análise recaiu pois sobre o Programa de Ação, subdividido em 16 
capítulos, sendo cada capítulo subdividido em partes que, por sua vez, são 
compostas por parágrafos numerados. Esses 16 capítulos! 7 ocupam 148 páginas 
do volume, incluindo-se as notas. 

17 I -Preâmbulo; 1J- Princípios; JJJ -JJJter-relações entre população, crescirneJJ!o econômico sustcr1tado e dc~crJvoJv.i:m.:nto 

sustentável~ lV - 'lgualrlade e Eq_üidadt: entre os gênems e empawermen! das mulherC$~ V - A família. seuc. pap{.-1c., 
direitos, camposição e estrutura; VI- Crescimento e estruturu da população; VIl- Direitos reprodutivos e saúde repruduti~·a; 
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Os 16 capítulos tratam em mawr profundidade de três grandes conjuntos 

temáticos (Lassonde, 1997): o primeiro, mais importante em termos de 

quantidade de recomendações e de visibilidade política, refere-se à reprodução, 
à família e à mulher, o segundo bloco temático refere-se à dinâmica demográfica 

e ao desenvolvimento; o terceiro aborda temas que foram menos discutidos, 
como imigração, envelhecimento e mortalidade. 

A bibliografia analítica sobre a Conferência (Lassonde, 1997; Germain & Kyte, 

1995) destacou as novas concepções que balizaram o tratamento desses temas: 

introdução de um novo conceito de saúde reprodutiva, mais amplo que o de 

planejamento familiar; reconhecimento da sexualidade como dimensão ao 
mesmo tempo fundamental e problemática da existência humana. 

Secundariamente, apontam também outras novidades que o texto traz: ênfase na 
igualdade de direitos e deveres de homens e mulheres; ausência de metas 
demográficas; reconhecimento do "direito ao desenvolvimento" de todos os 

países; explicitação de ações destinadas à melhoria de vida das pessoas e às 

condições sócio-econômicas dos países; vinculação entre a dinâmica 

populacional e o consumo; equilíbrio entre direitos humanos individuais e 

soberania nacional (Germain & Kyte, 1995, p.5). E, como mencionado, destaque 

especial foi dado ao tema da responsabilidade masculina na vida reprodutiva, 
objeto de um tópico especifico no Capítulo IV: o tópico C, "Responsabilidade 
e participação masculina" (CIPD 1997, p.39). 

No plano formal, os capítulos que compõem o Programa não seguem todos a 

mesma estrutura. Os dois primeiros- Preâmbulo e Princípios- têm estrutura 

diferente da dos demais, que se organizam em torno de eixos temáticos (entre 

dois e cinco), cada qual contendo três partes: Bases para a Ação (uma análise de 

situação); Objetivos; e Ações. Portanto, enquanto programa de ação, o texto 
parte de princípios orientadores, que conformam a análise de situação ou 

problemas a serem superados, estabelece objetivos em consonância e impõe 

deveres: praticamente todas as Ações são formuladas através do uso do verbo 
dever. Por exemplo: "os governos devem formular políticas ... " (CIPD 1997, 
p.45), "os países devem dar alta prioridade ... " (p.50), "Programas de assistência 

VUI- Saúde, morl1idade e mortalidade; IX- Distribuição da população, urbmlÍZação e ullgração interna; X- Migração 

internacional~ XI- População, desenvolvimento e educação; Xll- Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento; XIll- Ação 

nacional; XIV- Cooperação internacional; XV- Pm~;eria com o setor não-governamental; XVI -Seguimento da Conferência. 
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à saúde reprodutiva devem ... " (p.59), "A comunidade internacional também 

deve ... " (p.65), "O papel das mulheres como primeiras guardiãs da saúde da 

família deve ser reconhecido" (p. 75), "Programas para reduzir a morbidade e 

mortalidade devem ... " (p.82), "A comunidade internacional deve ... "(p.85) e 

assim por diante. Algumas poucas vezes, o verbo privilegiado é instar ou 

conFidar, como nos exemplos: "Os governos dos países afetados pela migração 

internacional são convidados a ... "(p.97), "Os governos dos países receptores são 

instados a considerar..."(p.99). 

O texto constitui, portanto, uma peça normativa, construída por diversos atores 

soclals - dos organismos multilaterais às pessoas individuais -dedicidos a 
adotar as resoluções "com vistas à melhoria da qualidade de vida da atual 

população e de suas gerações futuras" (CIPD, 1997, p.l6). 

O abundante uso do verbo dever e o interesse do presente estudo em apreender 

os sentidos de responsabilidade - sendo que um deles, como visto, é" dever, 

obrigação, encargo para com algo ou alguém"- levou à tomada de algumas 

decisões sobre os procedimentos de análise, objeto do próximo tópico. 

Procedimentos de análise do texto 

Evidentemente, a retórica (e função) normativa do texto poderia permitir 

apreender o tema da responsabilidade em muitas das fórmulas lingüísticas que 

usam o verbo dever, mas tal procedimento seria pouco sensível para os fins 

desta prospecção. Optei então por localizar, no texto da Conferênc-ia conüdo nos 

16 capítulos do Programa de Ação, onde foram usados os termos 

responsabilidade(s), responsável(eis), responsavelmente (os antônimos -

irresponsável e correlatos- não aparecem no texto). 

Desse modo, inicialmente foi destacada no texto a ocorrência do(s) termo(s). Em 

seguida foi aplicada a grade de análise·. 

• o que é, ou seja, a que núcleo de sentidos se refere (causa/culpa; dever/ 
obrigação/cuidado; chefia/hierarquia); 

o qual o tipo de responsabilidade (moral, jurídica/penal, civil, política etc.); 

• quem é ou deve ser responsável (indivíduos, casais, homens, mulheres, 
adultos, adoJescentes, c.rianças, organizações, comunidade, Estados e-tc.); 

• a respeito de quem ou de que se é ou deve ser responsável (família, cônjuge, 
filhos, contracepção, sexualidade, trabalho etc.); 



o como se adquire (ou se deve adquirir) responsabilidade (campanhas, 
programas educativos, políticas econômicas etc.). 

O Programa de Ação do Cairo foi objeto de várias leituras, como recomendam 

os textos sobre procedimentos de técnica de análise de conteúdo (Bardin, s.d.). 
Uma primeira leitura flutuante para constituição da grade; uma segunda leitura 

para localização dos termos; uma terceira para aplicação da grade de análise 
nas partes onde o termo aparece; uma quarta para reintegrar os componentes 

recortados através do uso da grade. 

Na aplicação de todos os componentes da grade, foi extremamente difícil 
caracterizar o tipo de responsabilidade: o uso da tradução brasileira, associado à 

"sintaxe do consenso" e à ausência de conceituação de responsabilidade imprimem 
ao texto uma certa imprecisão redundante. Ou seja, não foram encontrados 

elementos para diferenciar o que seria da alçada da responsabilidade moral ou 

política. Muitas vezes, ao tentar atribuir determinada menção a este ou aquele 
tipo, a tendência era a de duplicar o agente responsável: tendia a considerar 

como responsabilidade moral o texto que se referia a pessoas, como política a 

referida a governos, países, comunidade internacional. Uma única vez foi 
possível identificar responsabilidade legal ou jurídica: "Os governos devem 

considerar a possibilidade de mudanças na lei e na política para assegurar a 
responsabilidade dos homens por seus filhos e famílias, incluindo-se o apoio 

financeiro" (CIPD 1997, §4.28, p.41}. Resolvi, então, eliminar esse item na 
apresentação dos resultados da prospecção. 

Homens e jovens: irresponsáveis? 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, apesar de ter um uso abundante, a 

palavra responsável (e seus correlatos) não é nenhuma vez conceituada. 

A palavra e seus correlatos foram empregados 119 vezes no Programa de Ação, 
apresentando uma distribuição não-aleatória pelos 16 capítulos. Com efeito, a 

palavra responsabilidade e seus correlatos concentram-se especialmente nos 
capítulos IV, VII e Xl sem que essa maior presença possa ser atribuída à 
extensão do capítulo ou à quantidade de temas ou parágrafos que contém 

(Tabela 2). Esses três capítulos contêm 58,7% (mais da metade) das menções à 
palavra responsabilidade, mas pouco menos de um quarto de páginas, 
parágrafos e tópicos (23,6%, 24,7% e 23,2%, respectivamente) do Programa de 



Ação. O capítulo VII, o que contém o maior número de menções à palavra, é 

também o mais extenso em número de páginas, parágrafos e tópicos; porém, o 

segundo mais extenso, o capitulo VIU, sobre Saúde, menciona a palavra apenas 
três vezes. 

A Conferência trata, pois, da responsabilidade especialmente nos capítulos 

temáticos-chaves, de acordo com os objetivos (capítulo VII), as forças entre os 

participantes (capítulo IV) e as estratégias de ação (capítulo XI). Ou seja, trata 
da questão principalmente no núcleo central identificado por Lassonde (1997): 
nos capítulos referentes à reprodução, família e mulher (IV e Vll) e dinâmica 

demográfica e desenvolvimento (capítulo XI). 

TABELA 2 
Extensão, número de parágrafos e tópicos e incidência do tenno re5ponsa
hi!idade nos capítulos do Programa de Ação da Conferência do Cairo 

Características selecionadas 
Capítulos No de págs. No de §s N° tópi<:os , Incidência* 

N%N%N%N% 
------·---- -------~----·--- ---

6 4,2 15 3,6 4 3,4 

Princípios 4 2,8 15 
--- -- --

Inter-reJações entl'c ~, crescime111D econô- : 1 o 
mico suste.ntaOO e. desenvolvimento suste.11tável · 

6,9 32 

Igualdade e eqüídade entre os gêneros e 1 0 6.9 29 
empowerment das mulheres 

A familia- papéis, direitos, composição e estrutura ·;. 6 4,2 !3 

33 

48 

35 

25 

29 

26 

26 

Crescimento e estnúum da jX)puiação 

Direitos reprodutivos e saúde rejYodutiva 

!Saúde, moi'oidade e mortalidade 
--- --- -- --

Distribuição da pop .• urbani~, migração interna : 

Migcação intemacioaal 

População, desenvolvimento e educação 

Tecnologia, pesquisa e desenvolvhnen1.o 

!Ação nacional 

/Cooperação intemacjonaJ 

10 

16 

14 

8 

6,9 

ll,l 

9,7 

5,6 

12 8,4 

8 5,6 

lü 6,9 
-- --:- ---

10 6,9 24 

6 4,2 18 

3,6 

7,7 

7.9 

3, l 

7,9 

11,5 

8,4 

6,0 

7,0 

6,2 

6,2 

5,8 

4.3 

Parceria com o setor não-governamental 

I Seguimento da Conferência 

6 

8 

4,2 20 4,8 

5,6 29 7,0 

3 

3 

2 

4 

j 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

7,0 

7.0 

4.6 

9.3 

11,6 

~u 

7,0 

9,3 

4,6 

7.0 

7.0 

4.6 

4,6 

7.0 

6 

1 

5.0 

1.7 

17 14,2 

7 5.9 

7 

38 

3 

3 

15 

I 

3 

3 

6 

3 

5.9 

31.9 

2.5 

0,8 

2.5 

10,6 

0," 

0,5 

2.5 

5,0 

2_5 

T- ! 1# IOO,tl 1 417 100.0 ' 43 IOO,G 119 100_0 

* Número de vezes que aparece a palavra responsabilidade ou correlatos. 



O capítulo IV - Igualdade e eqüidade entre os gêneros e empowerment das 

mulheres - é o que contém o subtópico "Responsabilidade e participação 
masculina", onde naturalmente há uma maior concentração de uso do termo. 

O tratamento discursivo dado à questão da responsabilidade é principalmente 

normativo: considerando-se que seu emprego poderia ocorrer nas subpartes 

Bases para Ação, Objetivos e Ações, o Programa privilegiou seu uso no tópico das 

Ações (Tabela 3) que, como visto, expressam-se constantemente através do 

sentido do dever. Isto transparece, também, no caráter normativo do discurso nas 
partes em que a palavra responsabilidade e seus correlatos são inseridos. Assim, 

'"os governos devem promover e estimuJar a participação igual dos homens e das 
mulheres em todas as áreas da família e das responsabilidades domésticas .. " (§ 

4.26, p.40); ou ... 

... Ao mesmo tempo, esses programas devem educar os homens e 
capacitá-los a compartilhar de uma maneira mais eqüitativa o 
planejamento familiar, as responsabilidades domésticas e a 
criação dos filhos, bem como aceitar sua responsabilidade 
central na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
(CIPD !997, § 7.8, p.59-60) 

Essa exortação é acompanhada de uma valência positiva: a expectativa é quase 

sempre que se aumente, incremente, assuma mais responsabilidade. Apenas no 

caso das mulheres, as descrições ou exortações referem-se a um excesso de 

responsabilidade (encargo), ocorrendo a expectativa de sua diminuição: 

As relações de poder que impedem a mulher de alcançar uma 
vida sadia e plena operam em muitos níveis da sociedade ( ... ) 
Conseguir mudanças nesse quadro é algo que requer ações de 
política e programas que ( ... ) aliviem sua responsabilidade 
excessiva com relação aos encargos domésticos ... (CIPD 1997, § 
4.1. p.33) 

O Programa exorta a que se assumam responsabilidades atribuindo-lhe 
principalmente o sentido de encargo, dever, obrigaç.ão, tanto quando se refere a 

pessoas quanto a instituições. Ser responsáve1, agir responsavelmente, tomar-se 

responsável significa, antes de tudo, assumir encargos seja para com a família, 

os filhos, os dependentes, seja para implantar políticas e programas. 

''A plena participação e parceria tanto da mulher quanto do homem são necessárias 
à vida produtiva e reprodutiva, incluindo-se a partilha das responsabilidades no 
cuidado e alimentação dos filhos e na manutenção da família" (CIPD 1997, § 4.1, 

p.33). 
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TABELA3 
Características predominantes dos atributos da palavra re!>]JOnsahilidade e 
seus correlatos por capítulo do Programa de Ação da Conferência do Cairo 

Car.acteristiras predominantes 
Capítulos Tóp. Disc. 'N-údco de sentido Relativa a pessoas 

Incidênciai"ação" norm. encargo causa :identificáveis não~id. 

J PreàmbJJJo 

H Principias 

4 

6 

III hllerM~ entre !X'JP.,crcscimento econômico 2 
SI.ISte11taD e d:senvolvimento sustentável 

2 

lV lgualóade e eqüidade entre os gêneros e 
empowennent das mulheres 

17 12 

V A fàmilia- pipéis, direitos, rotnp:JS. e estrututa 7 4 

V1 Crescimento e estrutura da população 7 3 

VII Direitos reprodutivos e saúde reprodutiva 38 21 

VI11Saiu1e. morbiàade e mortaJidadc 3 3 

JX Di&ribuição da pop., llll>miza;ão, migr. int=a l 

X Migração intemacional 3 

1 

2 

2 

5 

l 

13 

4 

3 

33 

3 

1 

2 

XI População, desenvolvimento c educação 

XII Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento 

XIllAção nacional 

!5 6 14 

XlVCooperação internacional 

XV Parceria com o ~tor Jtâo.-govemamenral 

XVISeguimento da Conferência 

3 

3 

6 

1 1 
.. : ·~ 

3 

1 3 

1 5 

4 

4 

16 

7 

7 

12 

1 

1 

2 

4 

o 
2 

3 

4 

3 

1 

26 
2 

11 

1 

1 

1 

3 

17 

7 

7 

31 

6 

7 

2 

9 

2 

'fota\ 

3 2 

119' 59 

3 

96 71 44 71 20 

% Sobre o uso * ' 49,6 ' 80,7 59,7 37,0 59,7 16,8 
96,7 76,5 

* Porcentagens calculadas sobre a base (N= 119), ou seja, não foram incluídas no quadro as 
subcategorias não~predominantes que, somadas às predominantes, completavam 100%. 

Secundariamente, responsabilidade assume o núcleo de sentidos de causa ou 

autoria. Assim, ser responsável é assumir as conseqüências de seus atos, 

principalmente em se tratando de anticoncepção, que pressupões vida sexual 

ativa: 

A igualdade nas relações entre homens e mulheres, em matéria de 
relações sexuais e de reprodução, inclui o pleno respeito peJa 
integridade do corpo humano, exige respeito mútuo e disposição de 
aceitar a responsabilidade pelas conseqüências do comportamento 
sexuaL (CIPD 1997, § 7.34, p.67) 

Raramente, portanto, encontramos o sentido de hierarquia/chefia e a atribuição 

direta de culpa, apesar da constante chamada ao incremento da responsabilidade 
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masculina. Seja como encargo/dever ou como consciência da causa de urna ação, assumir 

responsabilidade, no Programa, é sobretudo uma questão pessoal, isto é, relaciona-se 

mais às pessoas- individuais, em dupla (como casal) ou em grupo (como família)
do que a instituições, como países, governos e ONGs. 

E aqui entramos no cerne do tratamento que o Programa dá à responsabilidade 
na vida reprodutiva, em uma perspectiva de gênero. Em síntese, a mensagem 

do Programa é: os filhos são de responsabilidade dos ••responsáveis parentais" 
(expressão privilegiada, em detrimento de outras, como progenitores); nas 

sociedades contemporâneas as mulheres padecem de uma sobrecarga na 

responsabilidade pelos filhos (família etc.); os homens devem assumir mais 
esta responsabilidade, prevendo as conseqüências de sua atividade sexual e 

partilhando esse encargo com as mulheres; para que isso ocorra, são necessárias 

politicas (mencionam-se algumas) mas, principalmente, educação, informação, 

'"'inculcação" dessa responsabilidade nos homens, "desde a mais tenra infância" 

(p41). 

Prosseguindo na aplicação da grade de análise dos dados coletados, foram 

destacados exclusivamente os parágrafos que relacionavam responsabilidade a 

pessoas, analisando, agora, a respeito do quê e de quem se assume ou tem 

responsabilidade e corno esta se adquire (Tabela 4). Para tanto, os dois principais 

núcleos de sentido foram considerados separadamente: primeiro, responsabilidade 
como encargo e, depois, no sentido de causa. 

Responsabilidade como encargo 

Quando a responsabilídade assume o sentido de dever, obrigação, encargo, é referida 
principalmente à esfera doméstica e à vida familiar, aí sobretudo entendida 
como atenção, cuidado para com os filhos, especialmente adolescentes (Tabela 

4). Dentre as 71 menções à responsabilidade com esse sentido, encontram-se 55 
associadas a agentes pessoais. Afirma-se categoricamente, no Princípio 1 O, que 

'"'"os melhores interesses da criança serão o princípio orientador dos responsáveis 

por sua educação e orientação; essa responsabilidade é dos pais em primeiro 
lugar" (p.21). Assim, os pais ou progenitores serão denominados preferencialmente 

"responsáveis parentais", principalmente no tópico sobre adolescentes: 

Os programas devem envolver e treinar todas as pessoas 
responsáveis pela orientação a adolescentes no tocante ao seu 
comportamento sexual e reprodutivo responsável, particular-
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mente os responsáveis parentais e as famílias, mas também as 
comunidades, as instituições religiosas, as escolas, os meios de 
comunicação de massa e os grupos de convivência. Os governos 
e as organizações não-governamentais devem pronwver 
programas destinados à educação dos responsáveis parentais, 
com o objetivo de melhorar a interação de pais e filhos, em vista 
de capacitá-los para um melhor cumprimento dos seus deveres 
educacionais no apoio ao processo de amadurecimento dos seus 
filhos, particularmente nos campos do comportamento sexual e da 
saúde reprodutiva. (CIPD !997, § 7.48, p.71) 

TABELA4 
Número de menções à responsabilidade de agentes pessoais com o sentido de 
dever/enc_argo, com a r~~pectiva v~)-~ncia,_~-~-~~do objeto da responsabilidade 

Agente* 

Objeto da responsabHjdadc 
Compor

I·ilhos J Adoles- Vida domé.st. Trabalho J Antiooncepção tam"nto 
crianças centes I fumilia ~ida pública piaucj. furu.iliar sexual 

Casamento, 
conjugalidad 
e f cônJ·uge 

Tola i 

Pais* 9 li 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

2 

23 

14 

10 

H= 
HseMs 

Millh<>'"" 

Casa! 

Indiv"iduos 

Total 

2(-)11 3(-J# l(-)# 6H# 

2 

17 li 16 5 4 55 

* Tal como mencíonado no texto 
** ou "progenitores" ou "responsáveis parentais" 
#valência negativa: quando se preconiza a redução da responsabilidade. 

Tal responsabilidade dos pais pelos filhos, especialmente adolescentes, tem duplo 
sentido: é tanto um dever quanto um direito, na medida em que se exortam pahes a 

organizar serviços para atender a esse segmento populacional: 

Reconhecendo os direitos, deveres e responsabilidades dos 
responsáveis parentais e de outras pessoas legalmente 
responsáveis por adolescentes, quanto a proverem, de maneira 
compatível com as capacidades em evolução do adolescente, 
orientação, aconselhamento em assuntos sexuais e reprodutivos, 
os países devem assegurar que os programas e atitudes dos 
prestadores de assistência à saúde não restrinjam o acesso dos 
adolescentes aos serviços apropriados e à informação de que 
precisem, inclusive sobre doenças sexualmente transmissíveis e 
abuso sexual. Assim fazendo e com vistas a conter, inter alia, o 
abuso sexual, esses serviços devem salvaguardar os direitos do 
adolescente à privacidade, à confidencialidade, ao respeito e ao 
consentimento informado, respeitados seus valores culturais e 
crenças religiosas. Nesse contexto, os países devem remover, 
quando necessário, os obstáculos legais, regulamentares e 
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sociais à informação sobre saúde reprodutiva e à assistência à 
saúde para adolescentes.(§ 7.45, p.70) 

O Programa aspira a que homens e mulheres compartilhem os encargos 
domésticos, para com a família e seus dependentes e a vida pública. O parágrafo 

5.1 I do Programa da CTPD (1997, p.46) é o mais completo na explicitação de 

quem sejam esses dependentes: 

... filhos, dependentes idosos e membros da família portadores de 
deficiência, inclusive as resultantes do HIV I AIDS, estimulando a 
partilha dessas responsabilidades entre homens e mulheres e 
apoiando a viabilidade das famílias de muitas gerações, 

O Programa também exorta ao aumento dos encargos dos homens para com a 

família, os filhos, a vida doméstica, a anticoncepção e o planejamento familiar. 

Essa ênfase no aumento da responsabilidade e encargo masculinos aparece 

associada à: constatação de que as mulheres estão sobrecarregadas. Essa 

concepção, apesar de perpassar o texto, aparece de modo completo no parágrafo 

4.11 (p.36-7): 

O planejamento da saúde da família e outras intervenções de 
desenvolvimento devem levar em melhor conta as demandas 
sobre o tempo das mulheres, decorrentes da responsabilidade da 
criação dos filhos, do trabalho doméstico e das atividades de 
geração de renda. As responsabilidades do homem devem ser 
enfatizadas com relação à criação dos filhos e ao serviço 
doméstico. Maiores investimentos devem ser feitos em medidas 
adequadas para reduzir o peso diário das responsabilidades 
domésticas, cujo ônus recai na sua quase totalidade sobre as 
mulheres. 

Em suma, estimula-se a "paternidade responsável" que implica simultaneamente, 

como se pode inferir, assumir as conseqüências de seus comportamentos sexua-is 
(portanto, exercer capacidade de previsão) e os encargos para com os outros. E 

o Programa é loquaz na explicitação do que seja paternidade responsável: 

Esforços especiais devem ser envidados para enfatizar a respon
sabilidade partilhada do homem e promover seu envolvimento 
atino na paternidade responsável, no comportamento sexual e 
reprodutivo, inclusive no planejamento familiar. Os cuidados 
pré-natais, maternais e infantis, a prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, a prevenção das 
gestações não-desejadas e de alto risco, a contribuição 
compartilhada para a renda familiar e seu controle, a educação, a 
saúde e a alimentação dos filhos, e o reconhecimento e promoção 
do igual valor dos filhos de ambos os sexos devem igualmente 
ser objeto desse esforço. (CIPD 1997, § 4.27, p.40) 
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E, por outro lado, praticamente omite-se acerca da responsabilidade conjugal e 
na esfera pública, que, como se verá no próximo capítulo, não é esquecida nas 

falas dos participantes dos grupos focais. Enquanto encargo ou dever tal 

responsabilidade é obtida, adquirida ou "inculcada". Veja-se, então, como o 
Programa se refere às formas de alcance da responsabiJidade como encargo. 

Países, governos, setor privado, ONGs são instados a ampliar a responsabilidade 
partilhada de homens e mulheres, no cuidado para com a família e dependentes. 

Assim, em 27 parágrafos explicitam-se de que maneira pode ser ampliada essa 

responsabilidade compartilhada para com a familia, filhos, dependentes (Tabela 5). 

TABELAS 
Nº- de parágrafos de exortação à ampliação da responsabilidade 

(~fl_~ar~o_) de_ a~~~t~~ p_~-~-s~~is_ se&!:l_n_~? __ ~f~!-~~-~~- ~ç_ã()_~ll~~rida 
Formas de ação* 

P<>Üiica'l 

Políticas e medidas educacio-nais 

Medidas~ 

Medidas v-oltadas só aos .homms 

Outras 

NE de §s 

: ~ :! 
4 

2 

Total 27 

*Tal como são mencionadas no texto. 

De modo a que homens e mulheres assumam responsabilidades partilhadas para 

com a familia, filhos, dependentes, o Programa adota a posição de que é 
necessário desenvolver políticas e programas relativos à organização do trabalho 
e medidas educacionais para sensibilizar meninos, homens e instituições. Se os 

"responsáveis parentais" são os principais responsáveis pelas crianças e por seus 

interesses (Princípio 10), para que os assumam de forma compartilhada ... 
. . . os países são veemente instados a promulgar leis e 
implementar programas e políticas que capacitem empregados de 
ambos os sexos (,.)por meio de horários flexíveis de trabalho, 
licença parental, facilidade de cuidados diários, licença 
maternidade, de políticas que possibilitem às mães 
trabalhadoras amamentar seus fiJhos, seguro de saúde e outras 
medidas semelhantes. (CIPD 1997, § 4.13, p.37) 

E, para o pleno envolvimento dos homens nas responsabilidades familiares, 
As lideranças nacionais e comunitárias devem promover o pleno 
envolvimento dos homens na vida familiar e a plena integração 
das mulheres na vida comunitária. Os responsáveis parentals e 
as escolas devem assegurar que sejam estimuladas nos meninos, 
desde a mais tenra idade possível, atitudes de respeito às 
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mulheres e às meninas como suas iguais, juntamente com a 
compreensão das suas responsabilidades compartilhadas em 
todos os aspeçtos de uma vida familiar segura, estável e 
harmoniosa. E urgentemente necessário desenvolver programas 
relevantes que alcancem os meninos antes que eles se tornem 
sexualmente ativos. (C!PD 1997, § 4.29, p.4l) 

Responsabilidade como atribuição de causalidade 

Como se observa na Tabela 3, o sentido de responsabilidade como "atribuição 

de causalidade por ato praticado por alguém" foi bem menos freqüente no texto 

do Programa (3 7% das vezes em que o termo responsabilidade foi usado) que o 

sentido de encargo. Essa freqüência é mais intensa nos capítulos VIl (Direitos 

reprodutivos e saúde reprodutiva) e XI (População, desenvolvimento e 

educação); apenas esses dois capítulos respondem por 84% dos usos da palavra 

responsabilidade e seus correlatos com o sentido de assumir a conseqüência de 
seus atos: "Os governos devem, especificamente, tornar mais fácil para os casais 

e indivíduos assumirem a responsabilidade de sua própria saúde reprodutiva"(§ 

7.20, p.63). No âmbito dos comportamentos sexuais e reprodutivos esse sentido 

vai se aproximando de decisões conscientes: "No plano mais básico, uma 

informação mais adequada e apropriada onde a tomada de decisões conscientes 

e responsáveis ... " (§ 11.12, p.llO). 

Da mesma maneira como foi feito para a análise dos sentidos de 

responsabilidade como encargo, foram destacadas aqui as referências a agentes 
individuais, investigando-se como são nomeados, sobre o quê e quem são 

responsáveis, e os modos de adquirir tal responsabilidade (Tabela 6). Dentre 

as 44 menções à responsabilidade com ese sentido, 41 referem-se a agentes 

pessoais. Esta é tratada essencialmente na plana da vida sexual e reprodutiva, 

em seu sentido mais estreito: nenhuma referência a filhos, família, ou vida 

doméstica. 

O Programa de Ação aspira a que pessoas em geral, mas homens e adolescentes 

em especial, tenham consciência, previsão, planejamento no que diz respeito a 
seus comportamentos sexuais e reprodutivos. Ou seja, que os homens aceitem 

''sua responsabilidade central na prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis" (§7.8, p.59-60); ou que aumentem sua "participação e partilha 
de responsabilidade na prática concreta do planejamento familiar" (p.62); ou ainda, 
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que "casais e indivíduos assumam a responsabilidade da sua própria saúde 

reprodutiva"(§ 7.20, p.63). 

TABELA 6 
Número de menções à responsabilidade de agentes pessoais com o 
sentido de causa/autoria, segundo o tema associado à responsabilidade 

- -

Temas associados à responsabilidade I causa 

Agente" Compo;imuento Comport_'UUentof Planejamento Doenças 
f saúde sexwJ saúde reprodutiva Jamjjjar sexualmente 

transmtssíveis 
- ·- - ~ -- ·-~-----

''Pessoas" (em geral) Ill 4 

Homens 2 2 

Adolescentes 3 2 

Casal e individ..Iros 3 

Homens e mulheres 2 

Jm:lividuos I 

Pessoas e organizações · 

Total 18 ll • I 

* Tal como são mencionados no texto. 

Outros Total 

2 17 

7 

6 

4 
, 
·' 
3 

5 •• 

Nessas exortações não estão incluídas mulheres ou crianças, especificamente 

nomedas. Em contrapartida, espera-se que a responsabilidade aumente, ou seja, 

que se tenha sempre mais clareza, consciência, controle sobre a vida sexual e 

reprodutiva, no caso dos adolescentes: 

Os governos, em colaboração com as organizações não
governamentais, são instados a atender às necessidades 
especiais dos adolescentes e criar programas para satisfazer 
essas necessidades. Esses progranms devem incluir mecanismos 
de apoio à educação e orientação do adolescente no tocante às 
relações e à igualdade entre os gêneros, à violência contra 
adolescentes, ao comportamento sexual responsável, à prática 
responsável de planejamento familiar. (§ 7.47, p. 71) 

O que é um comportamento sexual e reprodutivo responsável? 

A igualdade nas relações entre homens e mulheres, em matérias 
de relações sexuais e de reprodução, inclui o pleno respeito pela 
integridade física do corpo humano, exige respeito mútuo e 
disposição de aceitar a responsabilidade pelas conseqüências do 
comportamento sexual. Comportamento sexual responsável, 
sensibilidade e eqüidade nas relações entre os gêneros, 
particularmente quando inculcados durante os anos de 
formação, fortalecem e promovem parcerias respeitosas e 
harmoniosas entre homens e mulheres. (§ 7.34, p.67) 

E implica, também, o controle, inclusive a abstinência sexua1: ""é preciso 

empreender um treinamento na promoção do comportamento sexual seguro e 
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responsável, inclusive a abstinência voluntária e o uso de camisinhas"(§ 8.31, 

p.84 ). "O comportamento sexual responsável, incluindo-se a abstinência sexual 

voluntária, para a prevenção da infecção do HIV, deve ser promovido e incluído 

nos programas de educação e informação" (§ 8.35, p.85). 

E é nesse contexto que o Programa insiste enfaticamente na educação, como 

forma de promover a responsabilidade/causa na vida sexual e reprodutiva. 

Das 27 menções a formas de ampliar a responsabilidade com sentido de causa 

de agentes pessoais na vida sexual e reprodutiva, 22 referem-se à educação e/ 

ou comunicação e/ou informação, através de diferentes canais: cunículo, escola, 

serviços, profissionais, pais, programas, campanhas, parceria entre ONGs e 

governos, instâncias internacionais. Ampliar a capacidade, habilidade, 

compreensão, e o nivel de informação através da educação - muitas vezes 

associada a ações de serviços de planejamento familiar- ou de treinamento seria 

a forma de possibilitar que pessoas se responsabilizem por sua vida reprodutü·a, 

os homens adultos assumindo a paternidade responsável e seus encargos. 

A reação das sociedades às necessidades de saúde reprodutiva 
dos adolescentes deve ser baseada numa informação que os 
ajude a atingir o nível de maturidade requerida para a tomada de 
decisões responsáveis. ( ... ) Isso deve ser combinado com a 
educação dos homens jovens. no sentido de respeitarem a 
autodeterminação das mulheres e de compartilharem com eLas a 
responsabWdade em matéria de sexuaJidade e reprodução. 
(§ 7.41, p.69) 

A central idade do homem responsável no Programa de Ação da Conferência se 

cristaliza no parágrafo 11.16 (p.l12), que recomenda aumentar a 

conscientização através de campanhas públicas de educação ... 

.. . sobre questões príorítárías como: maternidade segura, saúde 
reprodutiva e direitos reprodutivos; saúde materno-infantil e 
planejamento familiar; discriminação de bebês do sexo feminino 
e de portadores de deficiência, e sua valorização; abuso contra 
crianças; violência contra mulheres; responsabilidade 
masculina; igualdade entre os gêneros; doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive o HIV I AIDS; comportamento sexual 
responsável; gravidez de adolescentes; racismo e xenofobia; 
envelhecimento das populações e sistemas não-sustentáveis de 
produção e consumo. 

Mesmo sem que seja empregada uma única vez a palavra irresponsabilidade, 

pela ênfase e pela freqüência com que o texto do Programa de Ação exorta 

agentes do sexo masculino a assumir, ou a assumir mais, as conseqüências de 
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sua vida reprodutiva e os encargos familiares, especialmente com a criação dos 

filhos, fica evidente que o Programa de Ação trata os homens, implicitamente, 

como irresponsáveis, A Tabela 7 resume esse eixo do Programa de Ação. 

TABELA 7 
Menções à responsabilidade de agentes pessoais por sexo, direção das ações 
recomendadas ~ senti~o da responsabilid~_e 

Sentido da respousabiJidade 
Agentes dever causa Total 

, incremenlar reduzir . incrementar reduzir . incrementar reduzir 

Homens 14 7 21 

Mulheres 6 6 

Total 14 6 7 21 6 

Pode-se afirmar, pois, que o Programa de Ação da Conferência do Cairo, texto 

normativo sobre políticas relacionadas a população e desenvolvimento, 

"generifica" o tema da responsabilidade de forma intensamente bipolarizada, 

opondo à irresponsabilidade masculina implicita (genérica ou extensiva à condição 
masculina) a responsabilidade feminina (genérica ou extensiva à condição 

feminina), desequilíbrio este a ser superado principalmente através da educação 
e da informação. 

Concluindo, na perspectiva do Programa de Ação, a masculinidade hegemônica 
seria então compartilhada por todos os homens. Para superá-la, visando a 
consecução de direitos reprodutivos equânimes, as estratégias sugeridas apoiam
se, principalmente, na mudança de papéis sexuais, através da educação, 

comunicação, informação ou, até mesmo, da '"inculcação" nos meninos dos 
novos papéis desejados desde a "mais tenra idade", antes de serem sexualmente 

ativos, para que na adolescência assumam ""maturamente" sua vida sexual e 
reprodutiva com responsabilidade. 

Tudo indica, pois, que a forma contemporânea eleita para promover controle 
sobre a vida reprodutiva seja o estímulo ao incremento da responsabilidade 

individual - na verdade, sugerindo controle da vida sexual e portanto do 
prazer, ausente do texto da Conferência. 

Como lidam com essas questões os usuários potenciais de eventuais programas 
de educação, sensibilização e informação em sua vida reprodutiva? Esta é a 

pergunta que orientou a prospecção descrita no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

A responsabilidade na transcrição dos grupos focais 

A decisão para realizar esta prospecção decorreu da percepção já mencionada, 

de dissonância entre o texto da Conferência (estudado no contexto de minhas 
atividades profissionais) e as transcrições das discussões àe grttpos foc~is

compostos por homens no contexto da pesquisa realizada pela ECOS: um texto 
afirma, implicitamente, a irresponsabilidade masculina; o outro reafirma a 

responsabilidade masculina. Pretendi, então, dar mal.; Côil.;;~~~Yêttci8 tt essa 

"sensação", apoiada na literatura contemporânea sobre masculinidade em geral, 

latino-americana em especial. Ao reformular a dissertação, porém, após o exame 

de qualificação, considerei a prospecção dessas transcrições também de uma 

outra perspectiva: se a ECOS ou outras instituições fossem implementar as 

resoluções do Cairo, esta seria a "clientela" potencial desses programas. Ou 

seja, essa prospecção sistemática teria também função direta em minha atividade 

profissional. 

Por essa razão, a sistemática de análise das transcrições das reuniões dos grupos 

focais ( doravante referidas como as transcrições) seguiu muito de perto a análise 

do Programa de Ação da Conferência, adequando-se, evidentemente, às 
peculiaridades do texto. 

Portanto, a base empírica em que se apóia este capítulo foi o conjunto de 

transcrições do registro das reuniões de oito grupos focais organizados pela 

ECOS em 1997 e 1998, como já explicadol8 O capitulo contém quatro partes: 
uma breve discussão sobre a técnica dos grupos focais; uma descrição das 

reuniões e do processo de sua transcrição, ou seja, o contexto de produção do 

texto; a apresentação da grade que orientou a análise das transcrivões~ a análise 
das transcrições. 

A técnica dos grupos focais 

A técnica de grupos focais nasceu na área de Marketing e Publicidade, tendo 

sido pouco a pouco incorporada por pesquisadores das Ciências Médicas, 

18 As transcti:ç.l}es, q\le integram o material rla pe;;qtllsa O papel da reprodw;:ão IUI crmstirl!ição do masculinidade, for~uu 

gentilmente cedidas pela ECOS. 

\ 
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Sociais e Humanas. Constitui um recurso de investigação qualitativa, apoiado na 

realização de uma reunião com um grupo de pessoas sobre um determinado tema 

com o objetivo de investigar opiniões construídas coletivamente (Haro & Denman, 
1994; Krueger, 1994; Morgan, 1990; Pando & Villasefior, 1996). 

É focal porque focaliza um tema; é grupo porque não se propõe a analisar os 
aportes individuais, mas a apreender as idéias expressas pelo grupo. Assim, 
considera o grupo como uma unidade que representa um conjunto de pessoas 

com perfil semelhante inseridas em uma determinada comunidade (Pando & 
Villaseiior, 1996). 

Quando a pesquisa utiliza esse procedimento, procura-se identificar o que é dito, o 

texto e seu contexto: ati:tudes, opiniões, acordos e discrepâncias. As discussões 

geradas no grupo permitem que se desenvolva um fluxo discursivo que visa 
aprofundar os temas em discussão. A literatura disponível ressalta que os grupos 

focais permitem reconhecer posições culturalmente hegemônicas, favorecendo, 
assim, a possibilidade de identificar e "mapear os sistemas de referência de uma 

determinada comunidade" (Barbosa, 1997). 

Geralmente, os grupos focais são utilizados como estudo exploratório, para 

di•·ersas finalidades: elaborar hipóteses; construir instrumentos de pesquisas 
quantitativas; explorar e interpretar mais amplamente resultados de surveys ou 
de outros estudos quantitativos~ apreender reações a materiais educativos ou 
serviços e avaliá-los (FHI, !994; Dawson, Manderson & Tallo, 1992; Debus & 

Novel/i, 1988; Sittitrai, 1989). A técnica de grupos focais vem sendo 
amplamente usada, inclusive no Brasil, em pesquisas no campo da sexualidade 
e saúde reprodutiva (Arilha & Berquó, 1993; Barbosa, 1997; Barbosa & Arilha, 
1993; Miranda-Ribeiro, 1997; Parker, Herdt & Carballo, 1996; Petchesky & 

Judd, 1998; Villela & Barbosa, 1996). 

Corno ocorre com outras técnicas de pesquisa, as análises apoiadas em material 

empírico obtido através dos grupos focais devem considerar as limitações 
específicas da técnica, evitando sua generalização para a população em geral. 

De acordo com a literatura disponível, o uso dos grupos focais tem êxito na 
razão direta da habilidade de definir claramente a(s) temática(s) a ser( em) 
explorada(s), a delimitação do perfil do grupo compatível com o problema será 
estudado, a homogeneidade do(s) grupo(s) constituido(s) quanto a sexo, idade, 
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posição socw-econômica, escolaridade e a garantia do anonimato (Arilha & 

Berquó, 1993; Barbosa, 1997; Barbosa & Arilha, 1993; Basch, 1987; Coreil, 1995; 

Haro & Denman 1994; Krueger, 1994; Morgan 1990; Pando & Villaseiíor, 1996; 
Parker, Herdt & Carballo, \996; Petchesky & Judd, 1998; Villela & Barbosa, \996). 

No caso particular de sua utilização para temas no campo da sexualidade e saúde 

reprodutiva, o anonimato facilita ainda mais a dinâmica da discussão, por evitar 

constrangimentos na expressão de opiniões, conforme consideram vários autores 

(Arilha & Berquó, 1993; Barbosa, 1997; Barbosa & Arilha, \993; Basch, 1987; 
Corei!, 1995; Haro & Denman \994; Krueger, 1994; Morgan !990; Pando & 

Villaseiior, 1996; Parker, Herdt & Carba11o, 1995; Petchesky & Judd, 1998; 

Villela & Barbosa, 1996). 

A utilização de grupos focais requer o domínio de algumas habilidades por parte 

do profissional que conduz o grupo (moderador), tais como: capacidade de ouvir 
com empatia; de demonstrar o interesse real em aprender com o que é 

expressado; saber como estimular a discussão e introduzir tópicos encorajando 

os participantes a falar, reorientando a discussão quando necessário. 
Recomenda-se, também, que tenha consciência de suas próprias reações verbais 
e não-verbais, evitando expressar opiniões pessoais ou explicitar gestos e 

expressões faciais que possam ser identificadas pelos participantes como 
manifestação de sua própria opinião ou como um julgamento. O moderador deve 
cuidar para não induzir os participantes a se manifestarem na direção da 
hipótese da pesquisa. 

Além dos cuidados na composição e condução dos grupos, a literatura 

especializada recomenda atenção especial para com as técnicas de registro. 
Habitualmente, e dispondo-se de recursos, recomenda-se o registro em vídeo 
(Sittitrai, 1989), áudio e transcrição taquigrafada. 

Dependendo da finalidade da pesquisa, sugere-se que o próprio pesquisador 
assista às reuniões para apreender em maior profundidade o clima em que 
ocorreram. Também pode-se recorrer aos serviços de firmas especializadas, que 
assumem a tarefa de compor o grupo a partir de um perfil definido pelo cliente 

(empresas privadas, agência de publicidade ou marketing, grupos de pesquisa 

de ONGs ou universitários). 
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O contexto de prodnção da transcrição 

As transcrições das reuniões dos grupos focais analisadas nesta dissertação 

foram feitas a partir de serviços de taquigrafia contratados especialmente com 
a finalidade de registrar e transcrever os grupos realizados, mas têm diferentes 

histórias de produção. As transcrições dos grupos compostos por homens foram 

produzidas para a pesquisa "O Papel da Reprodução na Construção da 
Masculinidade", da ECOS. Foi a leitura dessas transcrições que me instigou a 

prospeccionar o tema da responsabilidade, tendo em vista a explicitação por 
todos os grupos da identificação entre ser homem e ser responsável. 

Para a pesquisa da ECOS haviam sido organizados oito grupos de homens com 

diferentes perfis etário, conjugal e parenta!. Destes, selecionei os quatro grupos 
compostos por homens mais jovens, tendo entre 20 e 24 anos, por aproximarem

se mais da população com que a instituição trabalha e por vislumbrar nos 

resultados deste trabalho eixos norteadores para políticas públicas num futuro 

a médio prazo. Os grupos de mulheres foram organizados pela ECOS a meu 

pedido, tendo em vista a hipótese que levantamos- minha orientadora e eu

de que a afirmação da responsabilidade poderia estar mais vinculada à passagem 
para a vida adulta (ser homem é ser adulto) do que à identidade de gênero. Para 

tanto, a ECOS concordou em complementar a pesquisa em desenvolvimento 
para reproduzirl9, em moldes semelhantes aos dos anteriores, quatro grupos de 
mulheres tendo entre 20 e 24 anos com perfis conjugal e parenta! diversos, 

visando o pareamento com os grupos masculinos. 

ECOS recorreu ao serviço de firma especializada (OPINION) para a seleção dos 
participantes e organização dos grupos. O registro e transcrição das reuniões foram 
realizados por outros serviços contratados. Nesta dissertação, as transcrições 

dos grupos focais analisados assumem, pois, o estatuto de fonte secundária, 
pois esse material não foi diretamente coletado pela pesquisadora20. Mas~ como 

em toda pesquisa que se apóia em dados secundários, ocorre uma outra "coleta de 
dados": a análise do conteúdo dessas transcrições. Mesmo (ou sobretudo) em se 

tratando de dados secundários, é necessário explicitar a condição de produção 

das transcrições. 

19 As duas etapas da pesquisa foram realizadas com o apoio da Flllldação Ford. 

20 Embora, conforme já mencionado, toda a pesquisa tenha sido por mim coordenada. Moderadores de grupo, escolhidos c 

treinados pela equipe de pesquisa, conduziram as discussões. 
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Para responder ao critério de homogeneidade dos grupos masculinos (referindo

me aos selecionados para esta dissertação), foi preestabelecido um perfiJ sócio

demográfico dos participantes quanto à idade (entre 20 e 24 anos), estado civil 
(unidos e solteiros}, condição parenta! (com e sem filhos}, inseridos no mercado 
de trabalho, provenientes dos estratos sócio-econômico-educacional B e C. 

Os homens, em sua primeira união estável há pelo menos dois anos, deviam 

estar inseridos no mercado de trabalho e casados com mulheres que 

trabalhassem. A justificativa para a adoção desse critério foi a possibilidade de 

assim obter participantes que, muito provavelmente, já tivessem sido expostos 

à experiência de reflexão em torno de conflitos comumente presentes quando 
ambos os cônjuges têm atividade remunerada, como por exemplo a dinâmica 

doméstica versus o direito ao trabalho, a divisão das tarefas domésticas e o 
cuidado com os filhos. As uniões deveriam ser de primeiro casamento (ou 

primeiras uniões), uma vez que questões associadas a outras experiências 
conjugais poderiam trazer implicações complexas para o estudo, que não 

caberiam no escopo dessa investigação. A opção por tais perfis visava abarcar 

homens que estivessem submetidos a distintas formas de pressão no processo de 

construção do ideal de masculinidade hegemônica: construir sucesso financeiro, 

casar, estruturar e sustentar a vida familiar, alcançando legitimidade para 

representar a moral familiar (Nolasco, 1993). Embora nos grupos houvesse 
participantes negros dos dois sexos, essa não foi uma variável utilizada nem 

para a composição dos grupos nem para a análise dos dados. 

O recrutamento, a partir do perfil especificado, foi feito através de consulta 

telefônica, mediante um "questionário-filtro" para verificação da adequação do/a 

entrevistado/a ao perfil desejado. Os recrutadores preencheram fichas contendo 

os dados básicos das pessoas interessadas em participar e que atendiam aos 

critérios. Os dados que constam das fichas são: nome, endereço, idade, sexo, 
grau de instrução, estado conjugal, número e idade de filhos, atividade 

profissional, além da classificação por estrato social. A classificação foi 
estabelecida segundo os critérios da ABA (Associação Brasileira de 

Anunciantes) e ABIPEME (Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de 
Mercado), consistindo, principalmente na posse de bens de consumo duráveis 

e na escolaridade. Essas variáveis recebem pontos que remetem a faixas de 

estratificação sociaL A, equivalendo a 89 ou mais pontos; B entre 59 e 88 pontos; 

C, entre 35 e 58 pontos; Dentre 20 e 34 pontos; e E entre O e 19 pontos. 
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Estabeleceu-se o mesmo perfil para as mulheres, a saber: idade (entre 20 e 24 

anos), estado civil (unidas e solteiras), condição maternal (com e sem filhos) e 

inseridas no mercado de trabalho. 

Para a seleção das mulheres participantes do projeto, utilizou-se, também, a 

escala Critério Brasil, elaborada pela ANEP (Associação Nacional das Empresas 
de Pesquisa), com apoio da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes). Esse 

método de pontuação tem poucas diferenças em relação ao adotado para os 
grupos de homens, considerando-se, também, o grau de escolaridade como 
central. Na escala Critério Brasil, a pontuação remete às seguintes faixas de 
estratificação: AI, entre 30 e 34 pontos; A2, entre 25 e 29 pontos; Bl, entre 21 

e 24 pontos; B2, entre 17 e 20 pontos; C, entre li e 16 pontos; D, entre 6 e 10 

pontos; E, de O a 5 pontos. 

Foram, portanto, analisadas transcrições de reuniões de oito grupos 
apresentando o seguinte perfil: de homens e de mulheres solteiros/as sem filhos; 

de homens e de mulheres solteiros/as com filhos; de homens e de mulheres 

casados/as sem filhos; de homens e de mulheres casados/as com filhos, todos 

tendo entre 20 e 24 anos de idade. A pontuação nas escalas de estratificação 

social das pessoas que participaram das reuniões variou da seguinte forma: para 

os homens (escala ABA/ABIPEME), entre 48 e 76 pontos (entre os estratos B e 
C); para as mulheres, (escala Critério Brasil) entre 14 e 23 pontos (entre os 
estratos B e C). Os participantes, homens e mulheres, provinham das diferentes 
zonas da cidade. 

Encontrou-se dificuldade para constituir o grupo dos homens mais jovens (20-24 

anos), solteiros com filhos: temiam que se tratasse de possível estratégia policial 

ou judiciária. No caso das mulheres, tornou-se difícil, também, estruturar o 
grupo das jovens com filhos (20-24 anos) solteiras (portanto não residentes com 

companheiro), pela baixa freqüência de mulheres que, após a gravidez, não 
tivessem constituído vlda conjuga\, mesmo que de maneira precária e por curto 
espaço de tempo. Em geral, aquelas que preenchiam os quesitos desejados 
estavam morando com suas famílias de origem, geralmente ajudadas pela mãe. 



Assim, houve nesse grupo predominância de participantes com pontuação C, 

embora seu grau de escolaridade correspondesse aos requisitos especificados21_ 

Os grupos foram moderados por profissionais experientes (psicólogos), 
auxiliados por um/a observador/a que tinha por função explícita acompanhar e 
registrar manifestações não-verbais dos participantes e, ao mesmo tempo, 

colaborar com o moderador quando necessário, além de um taquígrafo. Ambos, 

assim como o taquígrafo, eram do mesmo sexo que os participantes. Os grupos 

masculinos foram coordenados por psicólogo22 com experiência prévia na 
condução de grupos focais. Moderador e observador discutiram com antecedência 
o roteiro de questões, conduziram os grupos do pré-teste23 e discutiram com a 
equipe da pesquisa da ECOS as adaptações necessárias no roteiro usado para 
orientar as dlscussões. Os grupos femininos foram coordenados por profissionais 
da equipe da ECOS (psicóloga e socióloga24) com larga experiência na condução 
de discussões em grupo e familiarizadas com a temática da pesquisa, tendo-se 
obedecido aos mesmos procedimentos. 

As sessões foram realizadas na casa-sede da empresa que foi contratada pela 
ECOS para constituir os grupos focais. A casa possui amplas salas com mesas e 
cadeiras dispostas de forma a propiciar um espaço de convivência agradáveL 

Os participantes sentaram-se ao redor de uma mesa onde estavam também o 
moderador e o observador. Numa mesa ao lado posicionou-se o/a taquígrafo/a. 
As sessões tiveram em média duas horas de duração. 

Informou-se aos/às participantes que iriam colaborar com uma pesquisa sobre 
sexualidade e saúde reprodutiva desenvolvida por uma organização não

governamental tendo por objetivo apreender a opinião de homens/mulheres 
sobre aqueles temas. Apresentou-se a pessoa que faria o registro taquigráfico 

do grupo e explicou-se que outros registros seriam feitos em áudio e em vídeo. 

A gravação em vídeo foi feita com uma câmara fixa e a longa distância25_ 

21 A pontuação aferida é a do cllelC da casa (no caso, do pai ou da mãe J, e t!ão a da participante, o que &z abaixar a ponruação 
do gru-po. 

22 Moderador Fernando da Sill'eira e observador Wladimir de Andrade Sten_pliuk. 
23 O pr&teste<kl roteiro de.di'i'i:-Us."lào oom os OOm<:.ru>( ver Auexo 1) fui realizado oom fuucioruíriosde w.na ind\!ruia metalú:rgKa 

da zmm leste da cidade de São Paulo. reunidos em três grupos !DC-Bis constituídos pelas mesmas fai:>ms eWria<; com que o 
'iJIOjelo da ECOS trabalharia: 2.0-2.4 atlQS, 2.5-34 anos e 35-44 auos. Aan{tlisedas transcrit.;ões do material gravado i.ttS'iJtfOJl 
mudanças na organização, formato e seqüência das questões. 

24 Moderadora Silvani Arruda e observadora Sylvia Cavasin, da equipe de pesquisa da ECOS. 
25 Ambos registros são entregues à instituição para scrcm utilizados, se necessário, apenas por pesqtli~dore;. 
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Explicitou-se que a identidade dos/as participantes seria preservada, uma vez 

que o interesse da equipe de pesquisa consistia, sobretudo, em apreender o que 

seria dito pelo grupo independentemente de quem estivesse falando. 

O material registrado pelos/as taquígrafos/as foi entregue em disquete e cópia 
em papel, contendo em média 40 páginas por grupo. O material foi encadernado 
separadamente para cada grupo, constituindo um banco de dados que, nessa 

qualidade, foi utilizado nesta dissertação. 

A adequada composição dos grupos quanto à homogeneidade do perfil -
critério importante para o sucesso do uso da técnica de grupos focais -

associada à qualidade do roteiro e a habilidade dos coordenadores permitiu que 

os grupos focais produzissem material de qualidade. As dificuldades que 
ocorreram foram aquelas que a própria literatura indica: diversidade no grau de 

participação dos presentes e, algumas vezes, dificuldade dos coordenadores em 
limitar a participação de algumas pessoas do grupo que se sobressaíam às demais. 

Ao final de cada sessão, solicitava-se aos participantes que opinassem sobre a 
discussão. No grupo de homens solteiros com filhos, os participantes 
expressaram alívio por terem conhecido outros que haviam vivido a mesma 

exper-iência. O grupo de homens casados expressou a opinião de que foi 
importante partilhar, com pessoas desconhecidas, idéias sobre temas que são 
recorrentes em situações famiJiares ou em reuniões com amigos. Entre homens 

casados sem filhos, confirmou-se que o anonimato pode facilitar a discussão; 

flcou evidenciada, também, a falta de oportunidades sociais para reflexão em 

grupo. 

Nestor- Porque aqui nós tivemos uma liberdade para falar aquilo que 
nós pensamos mesmo./ Eu nunca vi vocês antes, nem nunca 
algum de vocês me viu. Então ficamos à vontade, com 
liberdade para falar o que achamos e tirar rodas aquelas 
capas de proteção que a gente usa, normalmente, lá fora, para 
mostrar realmente o que nós sentimos e pensamos! Eu procuro 
falar sempre o que eu sinto e o que eu penso, mas lá fora a 
coisa fica mais dificil, você tem que dar muita volta para dizer 
o que eu realmente penso! Aqui, ao contrário, nunca vi 
ninguém e é capaz de nunca mais nos vermos. 

( .. ) 
Mário - É mais fácil você chegar aqui e falar, 'Quem manda em casa é 

a minha mulher!', e não estou nem ai, entendeu? Já no serviço 
eu não folo isso. 
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Moderador- Quer dizer que o que vocês falaram aqui é o que realmente 
acontece? É isso? 

(Todos)- Sim' 

Romualdo- Porque você tem a sociedade 'boca a boca', ali, onde você 
fala mais do que você é ou menos do que você é, e tem a 
sociedade ali, na prática./ Acho que o que se impôs aqui, o que 
se falou foi sobre a sociedade na prática. Nada teórico, 
entendeu? A teoria, se fosse pôr lá na rua, assim, seria o mais 
'macho' possível, o mais machista possível, concordam? 

Todos concordam. 

Romualdo- Você nem quer já/ar certas coisas, não concorda, mas numa 
roda com nove homens machistas, não tem jeito! 

Mário - Basta você chegar mtm bar, num bota·o, com os caras lá 
jogando dominó e pergunta, 'O que é ser homem? ', você vai 
ver as re.'Jpostas. (risos) Ser homem é comer todas as mulheres 
que você puder e até as que não puder (risos) ... mandar na 
mulher em casa etc. etc. (risos) 

É necessário ainda refletir sobre o sentido do pareamento dos grupos focais aqui 
analisados: refiro-me à experiência anterior dos/as participantes com relação ao 

tema focalizado, incluindo os próprios profissionais que neles atuaram. Em 

primeiro lugar, os profissionais qne coordenaram os grupos de mulheres não 
eram mais ingênuos quanto ao nosso interesse pelo tema da responsabilidade. 
Por vezes, sua interferência parece ter sido mais incisiva ou mais alerta quando 
o grupo falava em responsabilidade. Assim, no conjunto dos grupos femininos a 
moderadora enunciou a palavra responsabilidade (e seus correlatos) 36 vezes e 

no conjunto de grupos masculinos, 33 vezes. A diferença não é significativa e 
a interpretação seria complexa, sendo difícil estabelecer-se uma relação linear 
entre urna coisa e outra. Do mesmo modo que o/a moderador/a pode ter 

estimulado os grupos, em processo de interação recíproca, os grupos podem tê

lo/a estimulado. 

Além disso, também é preciso considerar se o fato de falar, discutir, expressar 
em público temas relativos à intimidade dos afetos, da vida familiar ou 

reprodutiva tem o mesma peso na vida de homens e de mulheres. Ou seja, a 
"'mesma" experiência, formalmente organizada e controlada, pode ter despertado 

lembranças, estimulado vivências, significado desafios com ressonâncias 

26 As transcrições de cada grupo compõem um caderno. identificado pela respectiva sígla, com paginas numeradas. 
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diversas para homens e mulheres. Em suma, o pareamento de variáveis que 

conduziram à constituição de perfis masculinos e femininos equivaJentes não 

significa obrigatoriamente pareamento de vivências. 

Procedimentos de análise da transcrição 

A análise das transcrições das reuniões dos grupos focais foi baseada, 
exclusivamente, nas transcTlções impressas fornecidas pela ECOS, não se 

recorrendo às gravações em áudio nem em vídeo. As transcrições das reuniões 

dos quatro grupos foram objeto de várias leituras. Desde o primeiro contato 
com o material proveniente dos grupos, supreendera-me a freqüência do uso 
do termo responsabilidade nos discursos dos grupos masculiuos, reação 
compartilhada por minha orientadora, que procedeu a uma leitura posterior do 

material. A partir desse momento foi tomada a decisão de realizar grupos 
similares com mulheres, como se descreverá adiante. Uma segunda leitura, já 

guiada pelo estudo dos dicionários, procurou apreender os núcleos de sentido 
atribuídos ao termo responsabilidade. A terceira foi guiada por uma grade de 
análise construída a partir da sistematização do referencial bibliográfico e da 
própria análise do texto do Plano de Ação da Conferência de Cairo. 

Como ocorre em toda análise de texto, procurou-se apreender presenças e ausências, 
semelhanças e diferenças: neste caso específico, de sentidos atribuídos por 

homens e mulheres ao tema responsabilidade no contexto da vida reprodutiva. 

A grade de análise assumiu a forma de um questionário contendo perguntas e 

alternativas fechadas (categorias). O fechamento das categorias não foi 
determinado a priori, mas decorreu do processo de vai-e-vem sugerido por 
Bardin (s.d.), entre as "apostas" do pesquisador e o material empírico analisado. 
Pode-se afirmar que a análise foi de tipo temático, ou seja, que se procurou 
apreender a presença e os sentidos de responsabilidade mesmo quando o termo 
(e seus correlatos) não estivesse presente. 

A grade de análise foi praticamente idêntica à usada para analisar o texto do 
Plano de Ação, introduz-indo-se duas alteiações: a piincipal foi o trabalho em 

torno do tema e não da palavra responsabilidade. Se, na análise do texto da 

Conferência a opção pela palavra permitiu circunscrever mais o corpus, nas 

transcrições dos grupos focais o recorte temático amplia a extensão do material 



a ser analisado. Sendo um texto captado de linguagem falada, negociada na 

dinâmica das relações interpessoais que aconteciam no aqui e agora, espera-se 

maior imprecisão e amplitude de repertório lingüístico. 

A outra modificação foi introduzir uma categoria para apreender quem emitia 

o discurso e a quem se referia: homens poderiam falar sobre homens, mulheres, 
filhos etc.; mulheres poderiam falar sobre mulheres, homens, filhos etc. Essa 

categoria não era pertinente para a análise do texto da Conferência, uma vez 
que se tratava de um discurso não-personalizado, dirigido à humanidade. 

A análise das transcrições foi guiada pela seguinte grade: 

• qual a freqüência do uso do lermo responsabilidade no conjuuto das transcrições" 

o qual a freqüência do lema responsabilidade no conjunto das transcrições? 

• quem fala e sobre quem? 

• como o tema é tratado no plano discursivo (descritivo ou normativo)? 

• qual a valência do tratamento (positiva, referente à posse, incremento X 
negativa, referente à diminuição, não posse); 

• quais os sefllidos atribuídos à responsabilidade? 

• a que tipo de responsabilidade se refere? 

• quem é o agenle do ato responsável ou irresponsável? 

• a respeito do quê e de quem se assume (ou não se asstune ou se deve assumir) 
responsabilidade? 

• como se adquire e se perde responsabilidade? 

Essa grade foi aplicada na transcrição das oito reuniões dos grupos focais, 

quatro compostas por homens e quatro por mulheres (relembrando que todos 
tendo entre 20 e 24 anos). Para facilitar a apresentação, especialmente em 

tabelas e remissões, serão usadas siglas para identificar os grupos: 

HCC - Homens Casados Com filhos; 27 HCS - Homens Casados Sem filhos; 
HSC -Homens Solteiros Com filhos; HSS -Homens Solteiros Sem fllhos; 
MCC - Mulheres Casadas Com filhos; MCS - Mulheres Casadas Sem filhos; 

MSC - Mulheres Solteiras Com filhos; MSS - Mulheres Solteiras Sem filhos. 

Processualmente, a partir das transcrições de cada grupo localizou-se a presença 

do tema, descrito segundo as categorias acima referidas, transpostas para uma 

27 "'Casado! a'· e ··casamento" seriW aqui utilizados, ÍlldistilJtameJ.Jte, paz-a uniões está vós, leg:~:Iizad1s 011niio. 
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planilha (uma para cada grupo) de dupla entrada (ver modelo no Anexo 2): as 

linhas, indicando a entrada do tema na transcrição; as colunas destinadas aos 

atributos ou qualificativos do tema. Essa análise permitiu a elaboração de 
quadros-sínteses, quantificando-se a presença dos diversos elementos; tais quadros 
orientaram a apresentação dos resultados. 

Apesar da imensa tentação, não foi feita uma análise sistemática confrontando 

particularidades de cada subgrupo. A comparação geral será feita entre homens 
e mulheres (lembrando sempre do conselho do Professor Peter Spink, preferi 
prosseguir o vôo a guardar bagagem no balão, mesmo porque haverá tempo para 
viagens futuras). 

O conteúdo dos discursos dos grupos focais 

Moderador - Pra gente começar, o que é ser homem? 
Reinaldo-- É gostar de mulher! (risos) 
Eugênio- l!: ... esse é o princípio da coisa, né? (riso~) Você nasce homem, 

t! educado pra ser/tomem! 

Moderador -E o que é 'ser educado 'para ser homem? 
Dionísio- Depende do ponto de vista ... 

Moderador - ... Mas qual o ponto de vista, por exemplo, que você escolheria 
para explicar o que e ser homem? 

Normando- Ter responsabilidade e caráter, né? 
Dionísio- É, essa é a palavra: responsabilidade. 
Ricardo Ter atitude de homem ... 

Moderador - ... E o que é 'responsabilidade ' de homem? O que é isso? Ter 
responsabilidade ... 

Crisóstomo- Está mais na área da palavra, das atihtdes, né? Somos 
'crescidos' com objetivos, assim, né, passado para o homem, 
de ter um lar, tomar sempre as primeiras decisOes, né? 
Geralmente, é passado ao homem, né? DecisOes, um lar, uma 
jàmília, sempre é passado ao homem, essa responsabilidade 
cabe a ele. 

Eugênio -Inicialmente, já desde pequeno, você tem idéia de que você, o 
homem, é o chefe da família, e você já vai se acostumando com 
essa idéia( ... ) 

Ernesto- Ser homem é isso; a gente é educado pra arromar um emprego, 
ter uma casa, uma família, ter responsabilidade, etc. Agora, 
tem 'homem' e tem 'cabra safado', né? (risos) E diferente uma 
coisa da outra ... (risos) 

Moderador- Qual é a diferença? 
Ernesto- Ah/ O homem é aquele que sabe a responsabilidade que tem, 

sabe respeitar uma mulher ... isso é ser homem. 
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Normando- Dar uma boa educaçao para osjilhos ... respeitar a todos ... 

Ernesto- ... Saber respeitar principalmente a mulher, porque a quesldo 
do homem é, assim, muito visado, de que homem tem de 'comer 
todas ' e nlio saber respeitar mulher nenhuma, entende? E 
nessa coisa de 'saber respeitar' é que está a diferença entre 
homem e o cabra sqfado! 

Moderador- Vocês concordam com ele? 
(A maioria, a princípio, diz que concorda). 
Eugênio- Olha, mas dependendo da sua fa..,e, você tem que ser 'cabra 

safado ', né? (risos) Sdo pontos de vista diferentes, sabe como 
é ... tem 'mulher' e tem 'mulher' também, do me.\mo jeito que 
tem 'homem' e tem 'homem', como ele disse. 

Normando - Tem homem e tem 'homem', como tem mulher e tem 'mulher', 
como ele disse, tudo bem, mas as atitudes sdo diferentes/(. .. ) 

Normando- Tem os dois lados; como tem aquela mulher que está afim de 
um compromisso e o homem ntio, só quer 'tirar um barato', 
tem, da mesma forma, a mulher também, né, aquela 'vadiona' 
mesmo, né? 

Observador -Mas jj~\'0 é uma coisa fechada, quer dizer, o homem pode ter 
momentos de 'cabra sajàdo' e momentos de responsabilidade, 
ou quem é cabra safado é cabra safado mesmo e, do mesmo 
jeito, para a mulher também ocorreria a mesma coisa ... como é 
isso? 

Ernesto- O homem tem momentos de cabra safado, né? 
Dionísio- No homem é instintivo, né? 

Ernesto- Exato, no homem é instintivo; pode estar casado, amar a mulher 
pra caramba, mas se pintar a oportunidade ... 

Normando- ... Ele vai 'dar os pulos' dele, né? 
Ernesto -Ele dá o 'pulo ' com certeza! 
Ledo - Dá uma jugidinha ', né? 

(HSC, p.J-2) 

Neste tópico mantive um esforço de síntese para apresentar o resultado da aná1ise 

das transcrições tendo em mente que estou à procura de sentidos e da afirmação 
e/ou negação de responsabilidade masculina e feminina na vida reprodutiva. 

Portanto, apesar de as tabelas apresentarem resultados desagregados pelos 
grupos, os comentários pouco se fixarão nas diferenças entre os masculinos e 

femininos equivalentes. 

No entanto, antes de afunilar o esforço de síntese, buscando os pontos essenciais 

da análise de conteúdo do discurso dos grupos, vou apresentando pequenas 

sínteses, obtidas através da leitura impressionista e posteriormente apoiadas nos 
elementos das planilhas preenchidas para cada grupo, como orientação do perfil 

dos grupos analisados. 
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Homens casados e solteiros, com e sem filhos 

HCC 

No grupo dos homens casados com filhos, cada um dos participantes, ao fazer 
sua apresentação pessoal, faz questão de assinalar que tem filhos, quantos tem, 
de que sexo são. Pode ser uma medalha de honra, pode ser um peso, mas o filho 

aparece como parte importante de suas vidas: sào jovens cujos primeiros filhos 

foram nascidos de gestações se não indesejadas, peJo menos inesperadas. Não 

obstante, todos tentavam demonstrar grande felicidade pelo fato de terem optado 
por tê-los precocemente. 

Os participantes expressam sua responsabilidade (como homens) através do 
compromisso que estabeleceram com a criação de uma família - tendo nela 
incorporado tanto o filho quanto as mães das crianças. Nesse sentido, mesmo 
que tivessem se considerado "'irresponsáveis" por uma sexualidade sem limites, 

teriam encontrado na família a possibilidade de conseguir a responsabilidade, 
expressa diante dela como obrigação financeira, chefia, direção. Têm encargos, 
devem prever as conseqüências de seus atos. A relação de compromisso, que 

entendem estabelecer com seus filhos, contemplando a preocupação com as 

condições reais e concretas de sua existência e de seu bem-estar, é que 

evidenciaria sua responsabilidade. Com o casamento e a vinda de um filho, 
devem pagar suas dívidas, manter seu emprego- podem até dividir as despesas 

com suas parceiras, mas é deles a preocupação de "levar dinheiro para dentro de 
casa", empregar bem esse dinheiro, manter a saúde da esposa, estudar, "ir atrás 
do que falta", "tomar a frente". Consideram que deve ser sua a palavra final, 
mesmo que haja diálogo e mesmo nos casos em que tenham de ser sustentados 

temporariamente pela parceira. Consideram, portanto, que essa responsabilidade 
cresce com a existência de uma relação de amor, vinculada à noção de formação 
de um \ar. Nesse processo, o núcleo de sua atenção reside nos filhos e na 

parceira. Pouco podem pensar em si mesmos. 

De qualquer maneira, independentemente das situações diversas, há uma 
aceitação de que tanto as tarefas domésticas quanto a responsabilidade pela 
renda famihar deva ser compartilhada. No entanto, independentemente dessa 
partilha de vida e atividades domésticas - referente ao cuidados da casa ou 
com os filhos- esses homens parecem acreditar que as mulheres esperam deles 
o exerci cio de uma autoridade moral. 
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HCS 

Já os homens casados sem filhos não enfatizam a responsabilidade no campo 

da família- mantêm-na na esfera da conjugalidade e só introduzem o cuidado com 

o filho no discurso da responsabilidade. Alguns dos participantes desse grupo 

casaram-se diante de uma gravidez inesperada seguida de aborto espontâneo. 

Outros têm expectativa de uma gravidez da esposa. Nesse grupo, a 

responsabilidade com o fllho é a esfera mais relevante e se dá na esteira do 

amor: é este o valor fundamental. O sentido da responsabilidade mais relevante 

nesse grupo é aquele associado aos encargos econômicos, de sustento, embora 

questionem até que ponto sua responsabilidade para com o filho teria o mesmo 

peso do compromisso na parceria conjugal. 

Esse grupo parece enfrentar a necessidade de manter atitudes compatíveis com a 

masculinidade hegemônica, de revelar cuidados com a esposa, mas questionando 

a dependência que verificam no cotidiano: segundo eles, elas esperam atitudes 

firmes e decididas de seus parceiros, apesar de demonstrarem desejo de 

independência. Também chama atenção como, nesse grupo, os homens relatam 

sentir-se menos obrigados a assumir posições em função dessa independência da 

mulher. Apontam que a própria lei enfatizaria a responsabilidade das mulheres 

no campo do cuidado com os filhos. Nesse sentido, parecem refletir como se não 

houvesse alternativas para modificar esse cenário: trata-se da lei, considerada 
protecionista em relação às mulheres. E é ela que, de certa maneira, conduziria 

os homens à irresponsabilidade, assim como a autonomia crescente das próprias 

mulheres, a falta de amor e a sexualidade incontrolável, estimulada ainda mais 
pelas drogas. 

HSC 

Nesse grupo de homens que, apesar de terem tido filhos, não optaram pelo 

casamento, a conjugal idade mais do que a família representou o eixo em torno 

do qual manifestaram a interface com o tema da responsabilidade. O grupo 

evidencia uma intensa preocupação em problematizar se, de fato, ao se depararem 
com uma gravidez inesperada, teriam necessariamente de estabelecer uma 

relação conjugal estável. Problematizam, assim, o compromisso familiar 

compulsório, informando que haveria outra alternativa: assumir o filho mesmo 

nascido de uma mulher que não consideram ideal e não estabelecer uma relação 

conjugal. Parecem, assim, caminhar em busca de uma autonomia de decisões no 
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campo dos direitos reprodutivos, separando algo que parecJa solidamente 

condensado num único núcleo: mulher-esposa/parceira e filhos. 

A inda para esse grupo, no plano da construção normativa, idealizada, assumir 

um fllho significaria desenvolver "um lado materno": estar sempre presente, 

cuidar da alimentação, dar mamadeira, trocar, dar banho, "'não só trabalhar e dar 

o dinheiro", acompanhar o crescimento do filho, dar o carinho que não teve na 

qualidade de filho. O sentido de responsabilidade para com o filho é associado 

às "ações maternas". Se, por um lado, não têm a possibilidade de efetuá-las em 
seu cotidiano (não moram com seus filhos), por outro revelam que agir 

[idealmente] como mãe é um valor. E, se desenvolvem reflexões nesse plano, 
também informam de que maneira se "perde" a responsabilidade, sendo todas as 

situações descritas relativas à dif1culdade de controlar-se: "o instinto é animal", 

"só funciona a cabeça de baixo", querem "ter relações sexuais com todas as 
mulheres", ''não assumem seus filhos", "tentam fugir da responsabilidade". A 

conseqüência dessa vida de irresponsabilidade pode ser um filho que, nesse 

cenário, representa a ruptura com o mundo da "zoeira", da "anarquia", da 

"liberdade" e a concomitante entrada num mundo de compromissos, da ordem 

e da lei, da norma, da responsabilidade, prazer e perigo. Há um imenso receio de 

perder a possibilidade de ser "jovem" (tenham a idade que tiverem), postura esta 
que também veremos entre as jovens, embora com outros condicionantes e 
circunstâncias_ É como se, a partir de então, a vida não pudesse conter mais 
prazeres, tornando-se um fardo. Ao invés da liberdade de ação, da liberdade 

sexual, o fardo da vida reprodutiva. 

HSS 

No que se refere à responsabilidade, os solteiros sem filhos apontam como tema 

central, diferentemente dos grupos anteriores, a anti concepção. Dependendo de 

como se posicionam diante das noções hegemônicas, os homens problematizam 

a responsabilidade no contexto da conjugalidade/família e/ou filhos. A 
anticoncepção aparece tanto no grupo dos homens quanto no das mulheres, 

como uma atribuição feminina. Nesse grupo, a responsabilidade não aparece 
associada à conjugalídade, menos ainda à família. Da mesma maneira que no 
grupo HCS, há um esforço em dissociar o filho de sua mãe, revelando não sentir 

como obrigatória a responsabilidade pelas parceiras. Nesse cenário, querem 

adiar o projeto de ter um filho pelo maior tempo possivel. Referem que vivem 
um tempo de explosão, onde a irracionalidade (considerada corno "natural" no 



homem) é ainda dominante no indivíduo. Deparar-se com uma gravidez 

inesperada seria o que de pior lhes poderia acontecer·. um filho os obrigaria a 

uma vida controlada, limitada; mas, por outro lado, não assumir a gravidez 
implicaria criar uma ruptura simbólica com a masculinidade hegemônica. 

Em todos os grupos, a prevenção da gravidez é vista como uma atribuição das 

mulheres, salvo raras exceções, que surgem sobretudo nos casos que temem a 

chegada do filho para não perder a vida de "liberdade" que supostamente levam. 

Os participantes consideram no entanto que, em que pese as mudanças no 

cenário das relações entre identidades subjetivas, as mulheres ainda teriam como 

ideal de masculinidade o homem que chefia e que lhe oferece prazer sexual. 

Mulheres casadas e solteiras, com e sem filhos 

MCC 

O grupo das casadas com filhos enfatiza a importância da maternidade em suas 

vidas. Embora anunciem que há sofrimento em função do excesso de 

responsabilidades (educação, vida sexual, casa e saúde da família) com a 

dinâmica doméstica associada ao desenvolvimento de trabalho fora de casa, 

ainda assim falam da importância da maternidade em suas vidas e na realização 

pessoal como mulher. Engravidaram sem esperar e têm preocupação de não 
engravidar novamente, embora acreditem que nem sempre é possível planejar 
a gravidez. 

A responsabilidade parece ter uma única faceta - para com o filho -, 

assumindo a forma de ofe-recer carinho, amor, afeto, atenção e o sentido de
compromisso, dever e obrigação; consideram irresponsáveis as mães 

adolescentes que não assumiram o compromisso com a maternidade. 

Idealmente, acreditam que a obrigação dos maridos é a de prover a casa. Falam 

da relação que estabelecem com os parceiros/pais, enunciando as dificuldades 
deles em cuidar das crianças, o que atribuem à "natureza" mascuhna. As 
participantes que tentaram relatar experiências distintas tiveram pouco espaço 

no grupo. 

Embora anunciem que tanto o homem quanto a mulher devam ser responsáveis 
pela anticoncepção, atestam que, na prática, a preocupação cotidiana é delas. 
A grande preocupação dos homens seria com o trabalho, com o desempenho de 
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obrigações, com o pagamento de contas. Consideram que eles se julgam 

melhores, mais espertos, superiores, embora discordem; e gostariam de receber 

deles proteção e atenção. O verdadeiro homem teria de ser "adulto", "maduro", 

"responsável" e apresentar, também, uma faceta descontraida, saber brlncar e 
"ser legal", sem ser rígido. 

MCS 

A maior preocupação que o grupo de mulheres casadas sem filhos revelou foi a 

de agradar os maridos, no entanto não pensando em seu prazer pessoal, mas no 
deles. Manifestam o desejo de ser mães assim que seja possível 

economicamente. Na verdade, nesse grupo as mulheres não têm filhos por 
circunstâncias adversas, inclusive abortos espontâneos, ou porque o marido 

ainda não "acha que é uma boa hora", mas têm a gravidez como uma perspectiva 

futura. 

Acreditam que ainda não são responsáveis o suficiente para ter filhos e que essa 

responsabilidade só viria com a gravidez; ou, para algumas, se desenvolveria 

ainda mais com a gravidez. Para ter filhos, é preciso ter uma boa estrutura no 

casamento, condições financeiras e ter usufruído bastante da relação conjugal, 

em particular na vida sexual. Têm medo de ficarem gordas, com estrias e muito 

cansadas em decorrência dos cuidados que teriam de dedicar ao filho, caso 
ocorresse uma gravidez. Temem que tais situações possam ter impacto em sua 

vida sexual. O clima desse grupo é de artificialidade, uma vez que fazem uso 

persistente de frases feitas e estereotipadas. 

Em tese, acreditam que a responsabilidade da anticoncepção é do casal, mas 
alegam que, na prátlca, acaba sendo só da mulher. Embora acreditem que tanto 
homens quanto mulheres ficam mais responsáveis depois que casam, de maneira 

geral expressam reiteradas críticas à falta da colaboração dos maridos no cotidiano. 

MSC 

O clima do grupo de solteiras com filhos era de bastante quietude, sendo que 

as participantes tiveram de ser estimuladas a falar. Reforçam muito a grande 

responsabilidade que têm com os filhos e a importância de tê-los. Chamou 

atenção o papel desempenhado por suas mães (avós maternas) na criação dos 

filhos. Falam muito na divisão de responsabilidade de criação dos filhos com a 
própria mãe, valorizando-a muito mais do que a presença masculina. Quando 
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falam da gravidez, relatam a surpresa de se descobrirem grávidas e, ao mesmo 

tempo, preocupadas com a estética de seus corpos. Chama atenção o fato de não 

demonstrarem ressentimento por terem engravidado e sido "largadas". 

Em relação ao pai da criança, o grupo apresenta diferentes percepções: algumas 

acham que os homens iriam atrapalhar o processo de educação dos filhos, na 

medida em que serviriam como contra-exemplo, a não ser seguido; outras 

mantiveram relacionamento esporádico com o pai da criança, mas não 

expressam desejo de maior compromisso, aceitando deles alguma contribuição 

econômica irregular. 

Abriram mão de muitas coisas para ter o filho. Não falam da vida profissional, 

a não ser quando muito estimuladas. Para o futuro, planejam ter uma casa própria 
e decorá-la a seu gosto. Encontram dificuldades para a inserção no mercado de 

trabalho, têm dificuldade de planejar atividades de lazer e reclamam que os 

homens com que convivem sempre julgam que seu real interesse seria um 

casamento. 

MSS 

As mulheres solteiras sem filhos referem necessitar adquirir "condições 

psicológicas" para a ruptura com o mundo em que vivem, onde associam a 

noção de "zoeira" à liberdade. Acreditam que ter um filho implicaria ruptura 

com o projeto de saídas noturnas, convívio com amigos, "doideiras", "baladas", 

"agitação". Assim, a responsabilidade no sentido de compromisso com um filho 

parece ser algo do âmbito do desenvolvimento, decorrência do amadurecimento. 
Para elas, deveria vir antes da gravidez. Este seria o caminho mais adequado: 

adquiro responsabilidade e então engravido. Acham que estar preparadas 

psicologicamente é o mais importante para tomar a decisão de ter um filho. 

Nesse grupo de mulheres também surge a figura da mãe adolescente, 

recriminada por não assumir integralmente a responsabilidade com o filho 

(criticam as adolescentes que deixam os filhos com as avós). 

Chama a atenção o fato de que nesse grupo os temas da anticoncepção ou da 

conjugalidade não tenham emergido como vinculados enfaticamente à noção 

de responsabilidade. E, também, que percebem a responsabilidade como pré
requisito, e não como decorrência da maternidade. À semelhança do grupo de 
homens equivalente, solteiros sem filhos, a decisão de tê-los é um projeto 
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adiado; no caso dos homens, adiado para estender o período de liberdade; no das 

mulheres, adiado por falta de condições, de estrutura (psicológica e econômica). 

As participantes falam mais do trabalho e dos estudos. Pensam no futuro como 
profissionais, mas não abrem mão de casar-se e ser mães, como parte da 

realização feminina. O trabalho é visto como um espaço de adquirir maior 
responsabilidade. 

Comentam que, hoje em dia, quando a mulher quer ter um filho, poderia até 
dispensar a ajuda financeira·. "hoje em dia, a mulher está muito independente. 

Eu acho que, se eu tivesse um filho e o pai não quisesse assumir, eu assumiria, 

eu iria mostrar que eu posso cuidar do meu filho sozinha sem a ajuda dele". 

Acham que os homens são pouco cuidadosos, tanto na prevenção de doenças 

quanto da gravidez. 

Responsabilidade parenta! e conjugal 

Na totalidade das páginas de transcrição dos oito grupos focais, o tema da 

responsabilidade foi bastante tratado, tanto pelos grupos masculinos quanto 

femininos (Tabela 8). 

TABELA 8 
Distribuição de freqüência da palavra responsabiHdade na transcrição dos 
grupos focais por tipo e perfil do grupo 

Grupos 

~~e- {ltl) 

HCC 

HCS 

HSC 

HSS 

Mulheres (ltl) 

MCC 

MCS 

MSC 

MSS 

Tollll 

N2 de palavras 
transcritas 

N %do total 

63.1133 jj 

15.924 

16.63& 

14.417 

I6.S54 

5!.398 45 

!6.57! 

lfl.450 

ll.6SS 

!3.7!9 

116.231 100 

Palavra enunciada por 
participante moderador/a 

N %do total N %do tolaf 

93 42 l3 4S 

29 f5 

33 2 

8 5 

23 li 

131 58 36 52 

48 l3 

16 li 

31 6 

26 6 

224 100 69 100 
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Trechos referentes ao tema puderam ser recortados 83 vezes nos grupos 

masculinos e 74 vezes nos femininos (Tabela 9). Essa responsabilidade é entendida 

sobretudo como dever, encargo, obrigação para com filhos, família e cônjuge; 

e secundariamente como atiibuição de causalidade, sendo que os sentidos de 
chefia e culpa foram pouco associados ao tema (Tabela I 0). Ou seja, a temática 
da culpa, privilegiada pela Psicologia Social no estudo da responsabilidade, não 

coincide com os sentidos privilegiados pelos participantes dos grupos focais. 

Depreende-se, também, que o discurso é predominantemente normativo, com 
valência positiva: busca-se alcançar responsabilidade, afinna-se sei responsável, 
critica-se quem não é responsável. Homens falam mais sobre si mesmos, colegas 
ou sobre os homens de uma maneira geral (em 65% dos casos). Nos grupos 
femininos, no entanto, fala-se também sobre a responsabilidade masculina. Isso 

indica uma preocupação mais freqüente por parte delas em direcionar a vida 
reprodutiva (e em decorrência sexual) dos próprios homens, como pode ser visto 
na Tabela 9: 57% das menções ao tema referem-se à responsabilidade masculina 

e apenas 3 O% à masculina. 

TABELA 9 
Quem fala da responsabilidade de quem na transcrição dos grupos focais 

... --,--~n"""""""_, ___ ,_ 

Quem fala Ne de falas 
Referindo~se à responsabilidade de 
homens mulheres oulros 

N %do ttl N %do ttl N %donl 
··--·---- --····- ----

Homens (ttl) 83 54 (65%) 12 (15%) 17 (20G/o) 

HCC 19 li 7 

HCS 28 12 6 !O 

HSC li ll 
-,··------·-· 

HSS 25 20 5 

Mulheres (ttl) 74 J6 (49%) 35 (47%} 3 (4%) 

MCC l6 6 8 2 
····--' ··--· ......... --------·--- -

MCS 16 6 !O 

MSC 27 16 ll 

MSS l5 8 6 I 

T<>tal 157 ílOO>Ioli ,. (51%) . 47 í3<Ji!<>) • 
' 

N (B%) 

Proporcionalmente, os homens falaram de responsabilidade muito mais no plano 
normativo do que as mulheres (Tabela 10). As falas no plano descritiva (39% 

entre homens, e 46% entre as mulheres) referem-se a situações do cotidiano 
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relativas à vida reprodutiva, às quais os homens podem menos estar menos 

habituados a se referir. A vida reprodutiva, aqui, não transparece através de 

"'responsáveis parentais", mas de pais e mães que têm sono, desejos conflitantes, 

querem "uma casa própria para arrumar os móveis do jeito que eu gosto" (MSC). 

Moderadora - Como é que vocês imaginam o futuro? 

Mara - Uma vida mais estabilizada com o meu filho, com uma boa 
educação, uma vida melhor, eu podendo ter uma boa casa. Eu 
moro de aluguel, então, a minha coisa é ter uma casa e parar 
de pagar aluguel. 

Janaína
Mara-

Eu também quero ter a minha casa. 
Eu também. Nem que seja um quarto e cozinha, mas eu quero a 
minha casa. 

Janaína- Para colocar os móveis do jeito que eu quero. 

Jorge -

(MSC. p.21) 

O homem se assusta. J<Glou que está grávida, agora jefToU. 
Tudo abala a estrutura dele. Ele já acha que o emprego dele 
vai começar a dar errado. Tudo o que ele tem, tudo o que ele 
está tentando construir, aquilo já vai atrapalhar a vida dele. 

(HSS. pll) 

Sobretudo, são pessoas que têm a vida marcada por afetos, por prazeres e 

tensões, sonhos e desejos sexuais. Homens se assustam e mulheres querem 

autonomia. 

Quanto aos sentidos do tema responsabilidade, tanto nos grupos masculinos quanto 
nos femininos há uma grande concentração no sentido de encargo, dever (em 76°/o 
dos recortes), indicando uma possível associação com a entrada na vida adulta, 

como se examinará com mais detalhe adiante. 

Como se pode ver na Tabela 1 O, um dos aspectos que se insinua na sistematização 
dos dados é a diversidade de objetos de responsabilidade a que os homens se 

referem, enquanto nos grupos de mulheres se evidencia uma grande 

concentração da percepção da responsabilidade associada aos filhos (68%); nos 

grupos masculinos essa associação de responsabilidade para com filhos surge em 
apenas 39o/o dos recortes. Outros campos acabam por ser abordados com uma 
freqüência bem maior por eles (família, cônjuge, a família extensa, 
anticoncepção), quando comparados aos grupos femininos. Em especial, nos 

grupos de mulheres é praticamente inexistente a idéia de responsabilidade 

associada à família. Nos grupos masculinos, após a responsabilidade com os 

filhos surge a responsabilidade associada à família, ou seja, à esposa e filhos. É 
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de se notar que, nas menções à responsabilidade referida à anticoncepção, há 

muitas com valência negativa, isto é, fàlando do "desligamento" ou irresponsabilidade 

dos homens nesse campo, tanto nos grupos de mulheres quanto nos masculinos. 

TABELA lO 
Presença e caracteristicas do tema responsabilidade na transcrição dos grupos 
focais 

Csrncteri§tica Transcr. dos grupos de homens Transe r. dos grupos de mulheres Total 

HCC HCS HSC HSS Subttl MCC MCS MSC MSS SJJbtü N % 
---- ,__, 

N % N % 

N" 19 28 11 25 83 100' 16 16 27 15 74 100 157 100 

Pl. discun;ivo 
nommtivo 4 18 8 21 5I 39 8 8 !3 11 40 54 91 58 
descritivo 15 10 ] 4 32 61 8 8 14 4 34 46 66 42 

Sentido 
dever 14 21 9 18 62 75 13 11 19 14 57 77 119 76 

dtdla 3 3 6 7. 1 7 4 
causalautoria 1 J J 8 lO J 4 ll 7 

OWJ>' 3 5 6 2 J 3 4 8 5 

indefinido 1 2 2 J 6 10 14 12 8 

Em reJaçãu a 
filhos 4 11 4 ]] 32 39 11 8 !9 11 50 68 82 52 
família (nucL) 8 J 5 17 20 2 2 3 19 12 

cõf!iuge 2 7 5 15 18 5 2 3 lO 13 25 16 
tàm.ilia ( exl) J 1 1 5 6 6 4 

anlicD11Cef(.ilo 2 6 5 14 17 2 2 4 8 )] 22 )4 
{)Utro5 1 2 J 4 3 2 

• Número de ve7.es que o tema foi referido, mesmo na ausência da palavra "responsabilidade'' 

Desde a resposta à primeira pergunta feita nas reuniões - o que é ser homem, o 

que é ser mulher -já se pode apreender os sentidos atribuídos a reponsabilidade. 

A moderadora pergunta ao grupo MSC "O que é ser mulher?"; as participantes 

pensam um pouco, em silêncio: 

Magda - Ser mulher é pai e r gerar um filho. 

Rosângela -Eu acho que é o fato de poder dar a vida. Só a mulher e Deus 
podem dar a vida. 

Mara- Deus dá a vida e a mulher tem a responsabilidade de trazer 
essa vida ao mundo. Deus pôs essa re~ponsabilidade nas 
nossas mãos. Jamais um homem teria a capacidade de pôr um 
filho no mundo.( ... ) 
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Mônica- Eu acho que afunção da mulher é essa: a maternidade, a 
responsabilidade. Essa é, realmente, a função da mulher. Se 
não for essa, não tem outra. Acho que é isso. 

Katherine- Eu acho que a mulher amadurece mais rápido que o homem. 
Então, chega uma época que ela não tem mais vontade de 
sossegar. Agora, para o homem, não. Para ele, ele quer curtir 
mais. É diferente. 

(MSC, p.I7) 

Para o grupo masculino equivalente (HSC), os sentidos de ter responsabilidade 
foram: "ser chefe de família", '~saber respeitar a mulher", "tomar decisões", "ter 

um lar", "dar uma boa educação aos filhos", "respeitar a todos". 

É importante frisar que as expectativas de ambos- homens e mulheres- não 

são as mesmas no campo da vida reprodutiva. Enquanto a análise das 

transcrições indica que as mulheres desejam (majoritariamente) que os homens 

tenham maior responsabilidade com os filhos, a mesma análise revela que os 

homens desejam a mulher compartilhando a responsabilidade na chefia: abririam 

mão, seriam capazes dessa negociação. 

Danilo- Acontece o seguinte; eu já fui sustentado por ela durante 
três ou quatro meses, ela entrava com a parte financeira, só 
que as decisiJes a tomar a gente sempre discutiajuntos. Por 
isso que até h~je eu contihUo discutindo com ela as decisões. 
(. . .).Por isso que eu falo isso: quando eu quis dizer que o 
homem é o carro-chefe não é que ele tenha a obrigação de 
estar sustentando a casa; acho que a própria mulher dele 
acaba colocando ele ali à frente. Uma decisão final ou algo 
assim, em que ficou em dúvida, ela fala: 'Tó, resolve você!' 

(HCC,p.9) 

Para os grupos femininos, a responsabilidade para com os filhos expressa-se 
através de inúmeras e infindáveis atividades. Se ser mãe é ser continuamente 
responsável pelo filho, esse contínuo se traduz em tarefas, atividades: 

Moderadora- Isso em relação à casa. E em relação aos filhos? O que 
uma mãe tem responsabilidade de estar fazendo? 

(Todas) - Tudo f (risadas) 
Moderadora- Tudo é o quê? 
Vitória- Primeiro é dar carinho, amor, afeto, atenção. Isso desde 

quando a criança está na barriga. Aí depois que nasce, você 
tem que ter cuidado pra dar a comida. Tem que dar a comida 
certinha. Não dar só tranqueira, mas também não negar as 
porcarias que criança gosta, porque criança também precisa 
de porcaria. Criança não é um robozinho: 'Você vai comer 
isso porque isso faz bem. Porcaria não'. Tipo assim, tem que 
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saber vestir certo para cada tipo de estação. Por exemplo, está 
calor e você veste a crümça com roupa de .frio! Quando a 
criança começa a falar. Ela começa a falar errado e você: 'Ai, 
que bonitinho!' Se relaxar, a criança com dez anos continua 
falando errado! Não é porque eu queira me gabar, a minha 
filha tem quatro anos e ela nãofala 'dois copo '. Ela fala 'Dois 
copos. Nós vamos'. Ela tem quatro anos, fez o mês passado. 
Não é fácil, é difícil, não é toda criança que é assim, mas a 
minha filha é assim. Eu acho que isso é importante ( ... )Porque 
a minha mãe fala que eu sou muito pegajosa, muito rígida com 
a minha filha, mas se eu fosse dessas como a minha mãe ... 
Porque a minha mãe é dessas: 'Ai, que bonitinha! Ai, que 
lindinha!' Tudo o que e/afaz é lindo, é perfeito. 

(MCC) 

O sentido de que a educação do filho - muito associada a exemplo, 

respeitabilidade, formação do caráter- é a principal responsabilidade de pais e 

mães foi encontrada na transcrição dos grupos masculinos e femininos. 

Marta - Educação, saUde, alimentação. Tudo. Se não é a mãe para 
ajudar um pouquinho, no meu caso, mas a reéjponsabilidade é 
nossa, não é dos outros. Não é mesmo. 

Mara - Mas eu acho que a responsabilidade maior é a educação, 
porque a alimentarão você trabalha, está ali batalhando, eu 
que moro com a minha mãe, a minha mãe me ajuda. Mas, a 
educação é o mais dificil de fazer; você tem que lidar com 
aquilo. Eu acho que a educação é a parte mais difícil, porque 
seu filho vai se formar através da educação que você der para 
ele. Você tem aquela responsabilidade, que é aquela 
responsabilidade que Deus te deu, para você gerar um .filho e 
para você criar aquele filho. 

Mara-

(MS C) 

Na educação, a escola é secundária. O que forma o caráter é, 
realmente, dentro de casa. Você é o exemplo da criança. O que 
você ensinar é o que ele vai ser. A escola é secundária. 

(MSC) 

Henrique- Você passa a impor horário, passa a controlar mais as saídas, 
você já ntio extrapolo tanto, enfim, você muda mesmo! Eu 
mudei me:-.mo desde que eu casei, porque você pa<Jsa a 
controlar mais tudo, né? Seja com relaçtio a gasto, a tempo, a 
tudo, enfim; até meéjmo o seu modo de ser você acaba 
mudando, porque você tem uma criança do seu lado e você tem 
(pte dar uma educaçdo a ela, certo? 

Francisco- Ela depende muito da gente, né? 
Henrique- Sem dUvida. 
Hércules- Você tem a preocupaçao de dar a educaçiio que os seus pais 

deram para você, de ndo deixar faltar nada em casa etc. 
(HCC, pl2-13) 
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Para os grupos masculinos, essa responsabilidade para com os filhos, a família, 

a mulher passa também pela autonomia econômica. Esta é muito relevante no 

processo de construção da masculinidade, especialmente nos casos em que ao 

mesmo tempo, o filho acaba sendo o motivo, em busca de respeitabilidade, da 
maturidade da vida adulta. 

Moderador- Entdo, vamos lá, gente; o que é ser homem? 
Dorival - Pra mim, é ter autoridade, saber o que vai fazer, ter cabeça, 

sem querer ser machista, e ele tem um pouco a mais do que a 
mulher no sentido de pensar no que se vai jazer, eu digo, 
assim, financeiramente falando. Saber onde está pisando. 

Léo Ser responsável, né? 

Dorival - Exato. 

Nestor - Mas aí eu já começo a discordar, sou contra isso; eu acho que 
ser homem - se você falou que é ter muita re.'}ponsabilidade -
hoje em dia, graças a Deus, nós estamos dividindo! Eu pelo 
menos, na minha casa, divido a responsabilidade com a minha 
'gatinha', eu divido mesmo! Acho que ser homem, hf!je, é ter a 
grande felicidade de ter uma grande mulher ao seu lado! Tudo 
bem que temos as nossas re~ponsabilidades, e por vivermos 
numa sociedade machista, temos mais responsabilidades, 
mas ... 

(HCS, p2) 

Nestor expressou uma aspiração freqüentemente explicitada pelos grupos 
masculinos e femininos: a partilha de responsabilidade que, no plano discursivo 
pode equivaler a norma, aspiração, ou tradução de prática. 

Cláudio- Eu acho que na sociedade, hoje em dia, com as dificuldades 
que a gente tem, de governo, essas coisas, a gente tem que ... 
quanto mais o homem dividir com a sua esposa, com a sua 
companheira, ele vai sair ganhando, certo? Porque, a 
companheiraforte e você forte, vocês vão pra.frentei Se não 
for cada um com sua responsabilidade, sinto muito, mas não 
temjamilia.' 

Clemente- Com certeza, é muito válido estar dividindo as 
responsabilidades e deixar um pouco de lado tanta 
re!.ponsabilidade nas costas do homem em relação à jamilia, 
né? Acho muito válido, sem dúvida. 

Isadora -

Josélia -
Zeila 
Isadora 

(HCS, p 6) 

Eu não sou afm'or de 'quem manda é o homem' m1 'quem 
manda é a mulher'. 
Tem que ter um consenso do casal. 
Lógico que há um consenso, mas sempre predomina um lado, 

As vezes ele vai deixar cair um farelo no chão e ele limpa, 
porque eu não sou empregada dele. 

(MCS, p.24) 



Algumas diferenças, porém, vão aparecendo: os grupos masculinos afirmam sua 

maior responsabilidade no plano econômico, às •·ezes corno um fardo; os grupos 

femininos reafirmam maiores encargos com os filhos e a anticoncepção. Isso 

pareceria um acordo com o estereótipo. 

Duas perguntas feitas aos grupos femininos não haviam sido incorporadas no roteiro 
dos grupos masculinos. A primeira é: O que seria um homem responsável? 

Uma das respostas, no grupo das casadas com filhos: 

Vitória - O homem tem a obrigação para com a mulher, pelo menos eu 
sou muito exigente: 'Como!? Você não percebe que eu existo? 
Eu cortei o cabelo'. Então, todo o dia ele chega e começa a 
reparar, porque quando ele não fala nada, lógico que não é 
todo dia, mas eu: 'Porra, [Fulano).'' 'Ah, mas eu cheguei 
cansado'. 'Ah, mas todo dia você chega cansado'. Então, ele 
tem que ter aquela obrigação de ser responsável no trabalho, 
porque lá ele se vira do jeito que tem que se virar mesmo. 
Dentro de casa ele tem que dar atenção pra mulher e pagar as 
dívidas, que é o mínimo que ele faz. 

Silvana - R. Não deve serfácil, não. Ser pai, ser homem. 
Vitória - Ah, mas dá pra conciliar. 

(MCC, p.38) 

Vitória- O meu, basicamente, umas três ou quatro vezes por semana ele 
tem que ser um super-homem [manter relações sexuais]. Tem, 
porque se o cara for um profissional, super responsável com as 
dívidas dele, e largar a mulher, quem é que vai querer? Eu é 
que não vou. Agora, se o cara for um super maridão, um super 
profissional, só que gasta o dinheiro dele pra outros fins e 
deixa as contas da casa por minha responsabilidade, eu 
também não vou querer. Agora, se for o contrário, tipo assim, 
se for um super maridão, paga as dividas por bicos e não tem 
uma vida profissional certinha, eu também não vou querer. 
Então, a gente tem que exigir o máximo, porque se a mulher 
não estiver nem aí: 'A h, Jaz o quiser. Tudo está bom', daí você 
dança. 

Silvana - A questão pode ser a seguinte, se as dificuldades forem muito 
grandes, o amor sai pela janela. Não tem amor que resista a 
um cara duro. 

(MCC, p.38) 

Quanto à segunda pergunta- O que será que os homens responderam o que é ser 

homem?- destaca-se a discussão do gmpo de casadas sem filhos: 

Moderadora- O que será que eles responderam no que é ser homem? 
lsadora - Só trabalho, tenho que botar comida em casa. 
Josélia- Tem muita responsabilidade. 

Karen - Eu trabalho e ela só fica em casa assistindo Sessão da Tarde. 
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Janete- Ninguém reconhece o serviço de uma mulher, ainda mais o 
homem. 

(MCS, p.25) 

No entanto, fo1 possível captar nuances: a responsabilidade econômica não se 

desvinculada família; a chamada «irresponsabilidade" masculina na vida sexual 
depende do momento e da parceira. São tais aspectos que indicam uma faceta 

"cuidadora" dos homens no âmb-ito da vida reprodutiva- o que remete à crítica 

feita por Fuller a Chodorow e, como já sugerido, também a Gilligan, no sentido 

de que o próprio fato de se considerar provedor implica cuidado. Isso reitera a 

idéia de que a Psicologia Social, para poder apreender a responsabilidade de 

maneira mais abrangente, deve buscar compreendê-la sob vários ângulos, 

considerando, por exemplo, seus sentidos, identificando quem ou o quê é objeto 
da responsabilidade, evitando também a bipolarização por gênero, da tipo "mulher 

responsável'' vs. "homem irresponsável". 

Assim, a preocupação com a responsabilidade econômica é indício também do 

exercício de cuidado para com o outro. Ao mesmo tempo, não se pode falar do 
indivíduo irresponsável no campo da sexualidade de maneira absoluta, mas 

verificar de que maneiras isso se estabelece na relação. 

Nas transcrições dos grupos masculinos e femininos, foi possível encontrar 

cobranças mútuas, cada qual expressando suas sobrecargas. 

Hércules- Hoje em dia, a maioria dos casais jovens dividem tudo; 
dividem despesas, acordam de madrugada com o bebê 
chorando. Agora, na parte de 'ser homem', o que eu sinto, 
hoje, não sei se é porque comprei uma casa agora há pouco 
tempo, estou endividado e sinto muito a responsabilidade, 
sinto o peso de que você tem que fazer de tudo para conseguir 
um emprego hoje em dia, porque o desemprego está terrivel 
etc. E apesar da minha renda ser bem superior à da minha 
esposa, ela também trabalha e colabora com o que ela pode, 
mas eu me sinto carregando o lar nas costas, entende? Tanto é 
que tenho seguro de vida, seguro disso, seguro daquilo, eJrfim, 
tudo para ficar mais garantido. 

(HCC, p.3-4) 

Grupos femininos também expressaram esse sentido associado à 

responsabilidade masculina. 

Moderadora ~ O que é um homem responsável? 
Marta - Quando cumpre com as suas obrigações. 

Moderadora- Quais são elas ? 
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Marta - Financeira, saúde. Criança é delicado. Em qualquer idade, o 
filho é delicado mesmo. Você tem muita responsabilidade. 
Então, o pai responsável pensa na saúde, pensa na situação 
financeira, pensa na educação, pensa onde o filho está 
morando, pensa em tudo. 

Magda - Um pai presente. Para a criança é muito importante isso. 

(MSC, p.36) 

Paula - Eu acho gue a responsabibdade do homem é só no seniço 
mesmo. E levar a comida, não deixar faltar nada em casa, 
porque no resto, engravidar, essas coisas, é tudo a mulher. Ela 
!em que se prevenir. Se ela não se cuidar, ele não vai cuidar. 
Ele só vaijGlar: 'Pô, você engravidf!U! 'É a única coisa que 
pode acontecer. 'VCti fazer o quê?' E aí que corre o risco dele 
falar: 'Você vai ter que tirar'. 

Pérola 'Se vira.' 
(MCC, p.37) 

Henrique- Por exemplo, no meu caso, sou eu quem segura tudo lá em 
casa; então, muitas vezes, a minha mulher quer que eu tome 
uma atitude, ela espera que eu tome uma atitude com relação a 
alguma coisa, e isso não quer dizer também que a gente não 
discuta e que a gente não converse se precisa jazer alguma 
coisa, estamos sempre dialogando. Mas muitas coisas ela, 
realmente, espera que eu decida. Sei lá, eu acho que como sou 
eu que seguro, como sou eu que pago tudo dentro de casa, 
acho que isso dai influencia bastante nesse sentido. 

(HCC,p.9) 

Como já visto, o grau de compromisso de homens e mulheres com certos 

aspectos da vida cotidiana são indicativos de que têm respondido aos 

compromissos que assumiram, seja no âmbito econômico, seja no cotidiano do 

cuidado com a casa. Os focos são diferentes, mas sempre incluem os filhos. 

No âmbito da anti concepção, grupos masculinos e femininos concordaram, sem 

exceção, em que a mulher se cuide e deva se cuidar mais, quanto ao uso de 

anticoncepcionais ou de meios de prevenção de DST/AIDS: 

Moderadora - Quem que é responsável para pensar em anticoncepção? O 
homem ou a mulher? 

(a maioria) -Os dois. 
Moderadora- E quem que pensa? 
(a maioria)- A mulher. 
Cláudia- É mais a mulher, porque é ela que vai sqfrer todas as 

conseqüências. 
(Todas) - É. 
Vitória - Aliás, o homem nem camisinha usa. Se a mulher não filiar 

assim, 'Se não usar não tem ', ele não usa. 
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(MCC, p.36) 

Clemente- Eu acho que a grande maioria não se preocupa; acho que ndo 
tem nem jGixa etária para definir isso, acho que a grande 
maioria dos homens, hoje, niio se preocupa. Acho que essa 
responsabilidade, hoje em dia, realmente, fica mais para o 
lado da mulher.! Também porque é muito cômodo, né? Náo é 
você que vai etifrentar a bronca depois, ndo é você que vai 
assumir depois, entdo, ele ndo se preocupa. 

(HCS, p.21) 

Ao contrário da tônica do Programa da Conferência (analisado no capítulo 

anterior), de que haveria um clamor feminino para que os homens aumentem sua 

participação na anticoncepção, as mulheres não expressam queixa, e mesmo aqui 

parecem resignar-se a que cabe a elas a responsabilidade por isso: 

Janaína- Depende do parceiro. Eu tive um namorado que não usava. Eu 
nunca tive relações com ele por causa disso. A primeira vez ele 
falou: não vou usar. Nunca vai acontecer nada com a gente, se 
depender de trazer preservativo. O [Fulano]falava: 'eu 
esqueci, esqueci'. Até que um dia, comprei uma caixa de 
preservativo para ele, nunca mais ele esqueceu. 

Marta - Antes, era a vergonha do absorvente ... Agora, você vai e 
compra camisinha, naquela farmácia bem longe da sua casa. 

Janaina - Toda vez era a mesma coisa: 'eu esqueci, esqueci'. Eu falei, 
'você esqueceu? Toma aqui!' Nunca mais ele esqueceu. Ele 

saía e passm1a na fannácia antes. 
(MSC, p.25) 

É curioso observar que, nos raros momentos em que há uma mobilização masculina 

para tomar tais cuidados, o que está em jogo é a manutenção da "liberdade'', 

emblemática da vida jovem - ou seja, em alguns casos, o homem pareceria 

responsável, mas apenas para manter a situação associada à irresponsabilidade. 

Mário - Eu namorei quatro meses com a minha esposa e niio fiz nada 
com ela, entendeu? Aí eu fui conversando com ela para tomar 
anticoncepcional, ela estava com 15 anos e tal, e enquanto ela 
ntio começou a tomar o anticoncepcional dela, eu ntio fiz 
nada! Eu tinha medo também de perder a minha liberdade, 
pois vou lá, apronto e depois a menina fica grávida, e aí!? 
Agora, no geral, eu concordo que o homem niio se preocupa 
muüo com isso, realmente. 

(HCS, p21) 

Hércules- Acho que a gente fala dessa forma porque, geralmente, é ela 
que tem que se preocupar -no meu caso, pelo menos, não sei 
dos outros - em tomar o anticoncepcional. É claro que a gente 
cobra: 'Você tomou? Não esqueceu?' etc., mas a respons
abilidade é da mulher, a gente sempre cobra isso delas. 
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Moderador -l!)ztão a re.wonsaNiidade é da mulher? 

Hércules- Também, porque no meu caso, por exemplo, ela não gosta de 
camisinha, aí você pensa desse outro lado, sabe como é ... 

(HCC, p31) 

As razões expressas que justificam tais noções, tão presentes nos grupos, seriam a 

"natureza" masculina, no dizer das mulheres e, mais especificamente entre os 

homens, a incapacidade de controlar-se: 

Eugênio- Ela vem chegando e tal, e quando você vai ver, você jiifez! Jii 
era! A 'cabeça de baixo' pensou, já era/ Não tem mais jeito. 

(HSC, p.6) 

Marta - Eles são muito desligados por natureza mesmo. Eles nem 
pensam nisso. 

Katherine- Eu acho assim: se tiver que acontecer alguma coisa, não vai 
acontecer com eles, vai acontecer com a mulher. Então, para 
eles é o de menos. Ser pai é bom, eles gostam. Eu ac.:ho que a 
maioria gosta do filho. Então, é fácil JXIra eles. 

(MSC, p.ll) 

Léo - Digamos, por exemplo, que você saiu com uma garota e teve 
um filho por acidente; se você não ficar com ela, praticamente 
em 100% das vezes, o filho não vai ficar com o pai; vai ficar 
com a mulher/ 

Moderador -Por quê? 

Léo Uma, já pelo instinto materno da mulher e, muitas vezes, até 
por falta de responsabilidade do homem ... 

(HCS, p.21) 

Além dessa convergência de opinião acerca de a quem cabe a responsabilidade 

da anticoncepção, a outra grande convergência de homens e mulheres refere-se 

a quando e como uma pessoa se torna responsáveL 

A chegada da responsabilidade 

Quando, então, um homem e uma mulher se tornam responsáveis? Os grupos 

fa1aram, sugeriram idades, procuraram construir tipos de responsabilidade, 

estabeleceram nuances, mas o grande acordo foi quanto à passagem da 

adolescência, da "zoeira" (expressão usada tanto por homens quanto mulheres) 

para a vida adulta. Encontramos traços lingüísticos equivalentes aos revelados 

no estudo de Kornblit, Petracci e Diz (1998): o homem imaturo, irresponsável, é 

'"'"moleque", "molecão"; a turma de jovens é a "moçada", "rapaziada". 

Mário - Mas a sociedade, hoje em dia, ela não reprime tanto se um 
jovem engravidou uma moça também, né? E"'ntão ojovem, a 
rapaziada mesmo, fica mais sossegada, porque se engravidar 
ou não a moça, eles não estão nem aí; pulam fora mesmo./ 89 



Porque, primeiro, a lei não obriga eles afazer nada, 
principalmente se for de menor; os pais estão bem conscientes, 
hoje em dia, que a filha pode engravidar de uma hora para 
outra, quer dizer ... então, se uma filha chega para os pais e 
diz: 'estou grávida', antigamente o pai matava a menina, fazia 
um escândalo, sei lá mais o quê! Agora, hoje em dia, é normal! 

(HCS, p.29) 

A adolescência, o período anterior ao casamento e filhos - para os grupos 

masculinos - é um período de falta de responsabilidade, de molecagem, de 

nsco: 

Francisco - No meu caso, a minha responsabilidade foi maior a partir do 
momento em que ganhei o meu filho, porque eu tinha uma vida 
em que eu saía com os amigos, zoava, etc. 

(HCC,p.l2) 

Francisco- Quando eu era solteiro e só namorava com ela, eu saia numa 
noite e gastava 100, 150 reais e ndo estava nem aí! Hoje eu já 
ndojG:ço mais isso, e por quê? Porque eu sei que eu tenho que 
comprar várias coisas para o meu filho, tenho que qjuntar um 
dinheiro, já pensar no futuro! Entiio, isso é mais uma 
re8ponsabilidade. 

(HCC,p.13) 

Hércules- Por exemplo, eu tive moto três anos, desde que eu tirei carta 
sempre tive moto. Aí a minha mulher engravidou e a partir daí 
eu não compro mais moto. Eu adoro motos, só que eu me sinto 
mais necessário, mais importante vivo, hoje, do que mmcai E 
isso pesou bem mais quando nasceu a criança. 

(HCC, p.l4) 

Cláudio- A partir do momento em que você casa, como eu já falei; você 
já cria uma responsabilidade e tal, e a partir desse momento 
você já tem vontade de ser pai ... 

Clemente- Quando ele consegue arcar com as responsabilidades ... 
(HCS,p.53) 

Jorge - Eu acho que define melhor a re~ponsabilidade que ele possa 
ter. 

Moderador- A responsabilidade? 
Jorge - Não importa a idade dele. Pode ter pouca idade, mas tem uma 

responsabilidade, como qualquer outra pessoa madura, de 
assumir qualquer tipo de compromisso e levar o compromisso 
a sério. Ef!frentar os seus parâmetros da vida que ela impõe 
para você, como homem. Acho que o jovem, a criança, não, 
ela não tem parâmetro. Se quiser Jazer, e/afaz e pronto. 
Agora, se você a8sumir qualquer re~ponsabilidade, tem que 
assumir o papel de homem. 

(HSS, p.3) 
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Ao final da reunião do mesmo grupo, "natureza" e responsabilidade reaparecem 

juntos: 

Moderador- Se voltasse a perguntar o que que é ser homem, que que 
falariam? 

Marco Aurélio -A h, voltava a fita de novo. 
Moderado- Falariam outras coisa"> do que falaram no começo? 

(Respondem não) 
Marino- Não. Acho que houve tipo um entrosamento. Ereção e tal, já o 

cara tem que dar no couro. 
Moderado-- Começaria por aí? 
Marino- Começaria ]XJf aí. 
Aderbal- É mais responsabilidade. Iria repetir tudo. 

Marino- Mais do que dar no couro. Responsabilidade. 
Jorge - O social da coisa. Homens trabalhando. 

(HSS, p.21) 

Fabricio (HCC), pai quando adolescente, opõe homem a "molecão": 

Fabrício- Eu achei que virei homem, que eu podia ter um filho, que isso e 
aquilo, e não pensei na conseqüência de como iria ser criada 
essa criança, apesar disso não ter sido programado, né? Eu 
podia não ter virado, mas eu achava que tinha mudado alguma 
coisa ... quer dizer, na verdade, mudou, porque eu querendo ou 
não, eu fui pai. O que não mudou foi a responsabilidade, 
continuei sendo o mesmo molecão. 

(HCC, p.58) 

O processo dialógico entre tornar-se responsável por alguém e esse alguém 

torná-lo responsável, dessa forma explícita, não foi enunciado por homens nem 
mulheres; mas a idéia foi expressa, principalmente, em situações de gravidez 

inesperada e que prosseguem ao longo da vida. 

Danilo - Olha, eu tpJeria ser pai mas não tão já, que nem ocorreu. Pra 
mim, o nascimento dela e o casamento melhorou, assim, 100% 
as coisas, porque tudo o que eu consegui foi depois do 
casamento. Então, isso fez bem pra mim, além de eu adquirir a 
responsabilidade, apesar de não querer tão já, entende? Ser 
pai acho que todo mundo quer ser um dia, mas acontece o 
seguinte: tem aquela coisa de todo mundo fazer uma 
programação, e o que acontece muito, às vezes, é que vem 
antes. Foi o meu caso, não estava esperando e veio, mas eu 
hoje olho para trás e vejo que veio em boa hora; e acho que se 
hoje eu não tivesse ela, eu acho não teria tudo o que tenho 
hoje: casa, carro, erifim, a vida estável. 

Mara-

(HCC, p.l9-20) 

Muda. Ele [o bebê] nasce, aí você já não consegue dormir. f· 
uma coisa automática. Mesmo que )l()Cê não tenha 
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responsabilidade, você cria na hora. Muda tudo. Você até 
fala: 'não importa, eu quero ficar sem dormir à noite'. Mas eu 
tive essa sorte. Ele dorme muito bem à noite. 

(MSC, p.8) 

Os casados ressaltam sempre a importância do casamento, da gravidez e, em 
especial, do filho na aquisição da responsabilidade- possivelmente ligado ao 

fato de a maioria das mulheres e dos homens que integravam os grupos de 

casados/as com filhos terem se unido diante de uma gravidez inesperada. É a 

possibilidade de constituir uma família que provoca a ruptura com o estilo de 

vida do ciclo anterior, marcado pela falta de controles, a época da "zoeira". No 
caso de parte dos casais que não têm filhos, o determinante para a união, 

segundo alegam, não foi uma gravidez inesperada, mas o amor; assim, este seria 

um fator para a aquisição de responsabilidade para com o cônjuge I a família. 

Este é um dos aspectos relevantes desta dissertação, uma vez que reafirma o que 

outros autores vêm encontrando no campo de estudos da masculinidade (Fuller, 

1997: Viveros, 1998; Valdés & Olavarria, 1998; Palma & Quilodrán, 1997; 
Komblit & Petracci & Diz, 1998, Ruiseftor, 1998): em que a mudança no ciclo 

de vida estaria associada exatamente ao campo da reprodução. 

TABELA 11 
Meios I formas de tomar-se responsável, segundo homens e mulheres na 
transcrição dos grupos focais 

Transcr. dos grupos de homens ' Transcr. dos }!:rupos de mulherl'S Totod 
Meios/formas Subttl Subttl N % 

HCC HCS HSC HSS N % ·Mcc MCS MSC MSS N % 

w 36 100 ' 37 I 00 73 100 

Casamento. amor. 
gravidez, filho 

9 7 2 19 52 4 4 10 27 29 40 

Autonomia**, tra-
balho, casa 

2 6 8 6 14 38 /6 22 

Aprendi%agem. 
2 3 6 17 2 2 6 16 12 16 amadurecimento 

psi_cológico 

Controle sexual, 
l 3 . 4 ll 2 3 ' 7 lO 

prevcn~ão da 
gravidez 

Alguém dependente 2 6 2 .l 

Graça divina .l 

Oulws 3 8 I 3 8 6 8 

* Número de recortes em que o "tomar-se responsável" apareceu. 
** Autonomia em relação à família de origem para as mulheres, autonomia econômica para os homens_ 
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O filho e, antes ou concomitante a ele, a união estável, são estruturantes de urna 

dimensão em que há limites, gerando, no caso dos homens, a hombria, corno 

sugere Fuller (l99&a). Para Fuller, o amor e a responsabilidade juntos 
determinam a passagem de um ciclo de desenvolvimento para outro. Em alguns 
casos, segundo Palma & QuiJodrán (1997, p.l52), "a noção de amor parece 

embasar urna percepção de 'nova ordem', definida corno compromisso assumido 

voluntariamente e que exclui - ou se opõe - a uma noção de prazer ou de 

realização dos impulsos e necessidades biológicas". Como indicam as autoras, 
casar-se e tornar-se pai implica uma prescrição que surge como "indissociável 

do 'tornar-se responsável pelo que foi feito'- ter engravidado a companheira". 

Em pesquisa feita na Colômbia por Mara Viveros (199&), sobre "los hombres 

que bradares y cumplidores ", o homem cumplidor seria aquele capaz de assumir 

com responsabilidade seus deveres familiares e sociais; na verdade, tornar-se 

homem implica decidir-se entre ser que bradar ou cumplidor. Na investigação 

colombiana, as representações mais comuns sobre a masculinidade seriam as 

referentes, por um lado, à capacidade sexual, força física, firmeza de caráter e 

independência e, por outro, à responsabilidade no âmbito doméstico e social. 

Se, no ciclo de vida anterior, é desejável ter um ambiente onde levar quem 

quiser, sair, zoar com os amigos, gastar dinheiro, com a gravidez as preocupações 

passam a ser outras: família, enxoval, filho, "tem que batalhar" (HSS, p.7). 

Jorge - Ele vai ter que rever toda a vida dele, sair de madrugada, 
trabalhar no dia seguinte, terá que rever tudo isso, vai ter o 
caráter financeiro, se ele se contenta com 50 paus num fim de 
semana não vai dar, porque ele tem um filho para sustentar. Já 
vai ter que correr atrás do trampo, vai ter que batalhar para 
poder dar um sustento a essa criança e mesmo para a pessoa 
que estiver do lado dele, tudo isso daí muda, sai da juventude e 
entra Jogo de cara na maturidade. 

(HSS, p.7) 

Mesmo quando não há filhos, o casamento é indicado como um "contrato 
psicológico", implicando uma predisposição para assumir responsabilidades. A 

gravidez e o filho fariam aumentar a responsabilidade, mesmo quando ocorrem 

por acidente: 

Nestor- Acidente é uma coisa meio relativa, né? Depende ... quarulo o 
homem já começa a não pensar em prevenção, 
inconscientemente ele já está se preparando; se ele age tipo: 
'Ah! Não, tudo bem, deixa pra lá, amor', quer dizer, ele já está 
pensando daqui a um ano, porque do começo da gestação do 
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nenê já vão JXlSSar nove meses, então ele já está se 
preparando. 

(HCS, p 17) 

Em todos os grupos, observa-se a presença de uma noção de que o homem é 

''naturalmente" irresponsável, diferentemente da mulher, para quem o instinto 
materno, que pressupõe responsabilidade para com o filho, seria natural. A 

notícia de uma gravidez (desejada ou indesejada) trará a possibilidade da 
responsabilidade, ou de um casamento quando há amor, indicando a 

disponibilidade (psicológica) de assumir compromissos. 

Assim, gravidez (desejada ou não-planejada) e filho seriam geradores de 
responsabilidade. Em segundo plano, a busca da estabilidade econômica como 
fator de aquisição da responsabilidade aparece relativamente bem menos vezes. 
Se o trabalho remunerado e os compromissos que impõe levariam a adquirir 

responsabilidade, especialmente na visão das mulheres, para os homens o 

trabalho é meio de alcançar autonomia ou estabilidade econômica a qual, por 
sua vez, possibilita assumir a responsabilidade pela nova união, ou pelo filho. 

No exame da maneira pela qual se adquire responsabilidade, embora haja 
convergência quanto à sua coincidência com a passagem para a vida adulta, 

também há descompassos, aspirações em níveis diferentes. Entre as mulheres, 
por exemplo, começar a trabalhar, na maior parte das vezes, fol associado a ter 

independência econômica para adquirir bens de consumo, e não para sustentar 

o filho: 

Vitória- Eu acho que tem diversos tipos de responsabilidade. Tem a 
responsabilidade do trabalho. Você começou a trabalhar, tem 
que ter aquela responsabilidade de acordar cedo, de não 
chegar atrasada e se chegar, de ter umajustificativa 
convincente. No c:aso da que trabalha e estuda, tem que 
conciliar todos os horários. A partir do momento que ela tem 
um compromisso sério, tipo namoro ou noivado, a partir daí 
ela tem( ... ) que andar na linha. Não pode ficar de muita 
zoeira com as amigas. Uma outra responsabilidade é quando 
ela engravida, porque a vida dela, se no casamento mudou, aí 
vai ser uma mudança muito mais radical, depois que tiver um 
filho. A responsabilidade não apenas com ela, e mais com as 
outras responsabilidades que ela já tem, e com uma maior, que 
é ser mãe. É aquele ser que depende exclusivamente dela. 
Porque, a partir do momento que está lá na barriga, tudo é 
responsabilidade dela. 
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Silvana- Eu acho também que é a partir do momento que a menina tem 
a primeira menstrnação. Eu acho que a responsabilidade já 
começa dali. A mãe já explica tudo, o que vai acontecer dali. ... 

(MCC, p.46) 

Moderadora- Quando é que uma mulher se torna re,.,ponsável? 
Vanderléia -Acho que depois que casa. 
Karen - Acho que não, mesmo quando é solteira, quando começa a 

trabalhar, já se torna um pouco responsável. Você vai 
dependendo do seu salário. 

I vete 

Daniela-
Mas ai a re.-,ponsabilidade é maior. 

Eu só me tornei responsável depois que eu casei. Depois que 
eu casei que eu vim a trabalhar. 

(MCS,p20) 

Entre as mulheres há maior diversidade na percepção de como se adquire a 

responsabilidade, embora o casamento, a gravidez (deseja ou não-planejada) e, 

em especial o nascimento do filho, é que a gerariam, na maior parte das vezes. 

Portanto, a passagem de um ciclo de vida reprodutiva para outro seria 

constitutiva da responsabilidade. Outros fatores, no entanto, também seriam 

relevantes, segundo as mull1eres, especialmente a busca da autonomia (em 

relação aos próprios pais) e de independência econômica mediante o trabalho. 

Tanto para mulheres corno para homens, apenas num terceiro plano a 

responsabilidade adviria de aprendizagem, ou do processo natural de 

"amadurecimento psicológico". Essa percepção é condizente com a visão que 

demonstraram, de que, seja pela graça divina, pela própria '"natureza feminina" 

ou pelo fato de terem atribuições domésticas desde a infância, as mulheres 

seriam mais propensas do que os homens a tornar-se reponsáveis, a 

"amadurecer", abandonando também, mais facilmente do que eles, a vida de 

"liberdade", de zoeira e baladas. 

Para os participantes dos grupos focais, os jovens tornam-se 

responsáveis, ou alcançam a idade adulta, principalmente quando se unem e/ou 

têm um filho - e só muito secundariamente poderiam alcançá-la mediante 

processos de aprendizagem. É preciso, portanto, completar a reflexão, 

comparando essa visão à expressa no Programa de Ação da Conferência do 

Cairo, que preconiza maciçamente o treinamento masculino para ... precisamente 

"promover a participação mascuJina no planejamento familiar"! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recorrendo mais uma vez à metáfora que ouvi na qualificação, pretendo agora 

aterrissar e, quem sabe, prosseguir viagem em outro momento, carregando 

outros mapas e planos de viagem. Aprendi que a consistência de um trabalho 

decorre em grande parte do afunilamento de seu tema e da permanência na rota 

prevista. 

Pode-se afirmar antes de tudo que a idéia de responsabilidade é, sem dúvida, 

caracterizada por múltiplas faces e múltiplas vozes, dela constituintes; e, no 

campo da reprodução, deve ser analisada à luz das noções de gênero e 

masculinidades, A polissemia faz-se presente desde os distintos saberes 

disciplinares até o cotidiano das vidas dos homens e mulheres cujo discurso 

transcrlto foi aqui analisado. Tmnou-se evidente que a palavra responsabilidade 

encerra em si mesma um universo multifacetado de sentidos e que, portanto, 

dela só se pode falar observando-se de qual responsabilidade (com que sentido) 

se fala, de quem e em relação a quê ou a quem. Não se pode pensar em 

responsabilidade como atributo particular e específico de alguém, como algo 

que se tenha ou não, mas como resultante de processos sociais que constroem e 

detenninam práticas que acabam sendo associadas a esta ou aquela fonna de ser 

homem ou mulher, jovem ou adulto. Tais processos devem ser lidos de acordo 

com abordagens de gênero e masculinidades. Assim, a responsabilidade 

tampouco é atributo das mulheres, como queria Gilligan, nem é componente 

exclusivo da construção das subjetividades masculinas, como quer certa 

literatura sobre masculinidades. No campo da reprodução, parece ser um 

indicativo de mudança de ciclo de vida, da passagem da adolescência para a 

idade adulta, tanto para moças quanto para rapazes. 

Ora, a Psicologia Social tem sido, até o presente, frágil coadjuvante para 

compreender esse processo, na medida em que alguns autores, em particular 

Gilligan, têm reforçado e quase cristalizado a perspectiva de que mulheres são 

"cuidadoras" - portanto essencialmente responsáveis. Ocorre que Gil1igan 

produziu sua obra na década de 70, o que obriga a uma crítica e atualização da 

produção sobre responsabilidade e vida reprodutiva, buscando uma perspectiva 

relaciona] de gênero, incluindo a das masculinidades. Poucos são os autores que 

vêm produzindo nesse campo vinculados à Psicologia; e praticamente nenhum, 
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com raras exceções, problematiza os sentidos da responsabilidade ou, menos 

ainda, do objeto da responsabilidade. 

Ao focalizar produções discursivas sobre responsabilidade em diferentes planos, 

este trabalho permitiu observar o descompasso entre o âmbito normativo das instituições 

e o das relações na vida cotidiana. 

Sem entrar no mérito da importância política da Conferência do Cairo -

inegável -procedi aqui a uma análise de outra perspectiva. Gênero, como diz 

Scott (1990), faz política, mas a política também faz gênero. Segundo o texto 

do Cairo, no campo da reprodução ser jovem e ser homem praticamente equivale 

a ser irresponsável, numa perspectiva quase essencialista; enquanto as mulheres, 

no mesmo texto, recebem valoração positiva, consideradas mesmo como 
sobrecarregadas de encargos em sua vida reprodutiva. Ainda que de forma não

explícita, o texto do Programa de Ação do Cairo utiliza o conceito de papéis 

sexuais, optando pela bipolarização entre os sexos; operando com uma v1são 

empobrecida das masculinidades, utiliza quando muito as idéias concernentes 

ao que se poderia considerar a masculinidade hegemônica e uma visão cristalizada 

sobre a juventude. Isso cria um terreno escorregadio: em vez de promover 

mudanças, contribui para sedimentar o estereótipo de que homens, e jovens de 

ambos os sexos, são irresponsáveis, devendo ser capturados por políticas 
especiais e educados para tornarem-se "responsáveis". E, ao mesmo tempo que 
propõe a educação como estratégia para promover a responsabilidade, por meio 

de programas e medidas de âmbito institucional, o texto do Programa atribui 
enfaticamente a agentes pessoais (como "pais" ou os próprios jovens) o encargo 
de promovê-la, visando, nas palavras do texto, a "paternidade responsável". 

Quebrar com a rigidez da bipolaridade, como afirma com veemência Scott, é 

uma árdua e complexa tarefa. Afinal se a política faz gênero, fá-lo na 

perspectiva de todas as forças sociais em questão, em interação. Assim, como 
indica Connell, ao falar de uma forma especifica de masculinidade estariam os 
também fazendo gênero de uma determinada maneira, uma vez que a 
masculinidade abrange relações e processos através dos quais homens e 

mulheres estruturam suas vidas, imersas em gênero. 

Em oposição ao plano normativo do Programa de Ação, a análise da transcrição 
dos grupos focais descortina o plano das configurações de prática, isto é, do 
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plano onde o que realmente importa é o que as pessoas falam e fazem, não o que 

delas se espera. Enquanto a análise de conteúdo dos discursos de homens e 

mulheres jovens revela como acreditam que podem tornar-se responsáveis na 

medida em que teuham um filho - passando, assim, ao ciclo de vida adulta ·-, 
o texto do Programa enfatiza que homens e adolescentes devem incrementar sua 

responsabilidade justamente adiando esse filho, mediante o controle da vida 

reprodutiva- adiando, portanto, o alcance da mesma responsabilidade. 

Segundo o texto do Programa, a panacéia para incrementar a responsabilidade 
seria a educação, mediante programas e políticas para sensibilizar, conscientizar 

jovens e homens, levá-los à aprendizagem da responsabilidade. 

E, aqui, percebem-se descompassos de duas naturezas. Por um lado a Educação 
como campo disciplinar não tem desenvolvido- pelo menos no que foi possível 

apreender através dos dicionários- novas perspectivas nesse terreno, ou seja, 
não parece promissora promotora de responsabilidade. Isso contrasta com a 
importância atribuída à responsabilidade como decorrente de processos de 

aprendizagem ou desenvolvimento. Portanto, assim como ocorre com a 

Psicologia, possivelmente a Educação também necessite refocalizar o tema. 

O outro descompasso consiste na consideração, no texto do Programa, da 
responsabilidade como pré-requisito para controlar a vida sexual e reprodutiva 

quando, pelo que foi possível depreender do outro texto, a responsabilidade 
viria como decorrência do início concreto da vida reprodutiva, tanto para 
homens quanto para mulheres. 

O uso- abusivo- da palavm responsabilidade no texto do Programa parece ter por 

função traduzir uma "nova" concepção de controle social, configurando a reprodução 
como algo do campo da responsabilidade. E, como foi visto, tanto o texto do Cairo 

quanto o dos grupos focais concentra os sentidos de responsabilidade em "encargo, 
dever, obrigação". A diferença entre os dois textos reside no plano: enquanto nas 
transcrições dos grupos focais boa parte dos recortes temáticos de responsabilidade 
situam-se no plano descritivo, o texto do Programa é essencialmente normativo. Neste, 
o que surge como desejável é o desenvolvimento da responsabilidade de forma 
compatível com a construção de unidades familiares regulares e estáveis no universo 

produtivo e reprodutivo. 
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Ora, no plano descritivo das transcrições, a aquisição da responsabilidade parece 

se dar no momento em que de fato se configura a existência do Outro - para 

com o qual se assume compromisso. Portanto, é somente através da existência 

do Outro que se tornará possível a assunção de responsabilidade, o que ocorre 

indistintamente entre mulheres ou homens. 

As diferenças entre homens e mulheres quanto ao objeto da responsabilidade, no 

entanto, variam (ainda segundo as transcrições dos grupos focais): para elas, na 

ampla maioria das vezes, o Outro é o filho; enquanto, para eles, o compromisso 

distribui-se para com ela, com o filho- com a família- e, mesmo, com a família 

de origem, indicando a importância de considerar, em trabalhos futuros ou mesmo 

em políticas e programas, o receptor do ato responsável. 

O presente estudo pode lançar luz sobre a dificuldade de operacionalizar mudanças 

nas políticas que visam induzir alteração nas práticas reprodutivas de jovens. 

Pesquisas e programas, governamentais e não-governamentais, têm sido conduzidos 

- com escasso sucesso - com o objetivo de modificar a incidência da primeira 

gravidez em adolescentes. Parte desse insucesso pode ser creditado ao fato de 

desconsiderarem, precisamente, que os jovens só passam a adotar medidas 

preventivas e anticoncepcionais após a primeira gravidez: o nascimento do filho, 

resultado da vida de zoeira e "irresponsabilidade", é que parece marcar a passagem 

para a vida adulta e responsável. 

Estaríamos, pois, diante de um impasse, que requer novas investigações sobre 

direitos, responsabilidade e reprodução, à luz dos recentes estudos sobre gênero 

e masculinidades. 
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Dicionários de Educação 

Além dos citados (referidos acima), também foram consultados: 
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DlJARTE, S. Dicionário brasileiro de Educação. Rio de Janeiro: Antares; Nobel, 1986. 
EBEL, R. (ed) E11cyclopedia of educational research: a project o f the American Educational Research As..wciation. 

Londres. Macmillan, 1969. 
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RESPONSABILIDADES NA REPRPODUÇÃO: 

gênero e masculinidades 

ANEXOS 

Anexo I- grupos focais: roteiro, composição, perfil dos participantes 

Anexo ll- Modelos de planilhas de análise dos textos 
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ANEXO I 
Grupos Focais: roteiro, composição, perfil dos participantes 

1 Roteiro de discussões 

Roteiro 1: Homens 
- O que é ser homem? 

- Os homens pensam em seu cotpo como um corpo capaz de fazer filhos? 

- Como acontece a fecWtdação? 
- Como os homens explicariam a uma criança (de 7 anos, por exemplo) o processo de 

fecundação? 

- Os homens têm vontade de ter filhos? 

- Os homens escolhem quando querem ter filhos? 

- Quando é que um homem se sente pai? 

- O homem costuma duvidar da paternidade? Mesmo no casamento? Que significa isso? 

- Como o homem lida com os "casos" que tem por fora e o medo de ter filhos? 

- Quando acontece uma gravidez ou paternidade fora do casamento, qua1s são os sentimentos e 
atitudes dos homens e das mulheres? 

- O homem pode influir na decisão de uma mulher abortar? 

- O que pensam sobre a doação de esperma para a fertilização in vitro ou inseminação 
artificial? (considerar que seria doar material genético para outros terem filhos) 

Roteiro 2: Mulheres 

- O que é ser mulher? 

- O que é tml corpo capaz de fazer filhos? 

- Como acontece a fecundação? 

- Como explicariam a uma criança de 7 anos, por exemplo o processo de fecundação? 

- As mulheres têm vontade de ter filhos? 

- As mulheres escolliem quando querem ter filhos? 

- Quando é que uma mulher se sente mãe? 

- O homem costuma duvidar da paternidade? Mesmo no casamento? Que significa tsso? 

- Como a mulher lida com os "casos" que tem "por fora" e com o medo de ter filhos? 

- Quando acontece uma gravidez fora do casamento, quais são os sentimentos e atitudes dos 
homens e das mulheres? 

- Quando uma mullier decide abortar? O homem pode influir na decisão de uma mullier abortar? 

- O que pensam sobre a doação de óvulos para a fertilização in vitro ou inseminação artificial? 
(considerar que seria doar material genético para outros terem filhos) 

Reservar cerca de 40 minutos para a discussão final: 

- O que é ser homem? 

- O que acham que os homens pensam sobre: O que é ser mulher? O que é ser homem? 
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2 Composição e perfil dos participantes dos grnpos focais 

(Os nomes dos participantes dos grupos foram trocados para resguardar sua privacidade; as 
infonnações resumidas referem-se a idade, estado conjugal, presença de filhos, ocupação, grau 
de escolaridade, bairro de residência na cidade de São Paulo e pontuação obtida na escala de 
nível sócio-econômico, segundo descrito.) 

Grupos de homens (20 a 24 anos) 

HCC - Homens, casados, com filhos 
Fabric1o. 24 anos. Casado. I filho de 10 anos. Proprietário de lanchonete. Colegial incompleto. Bela 

Visla. Pontuação: 52 C 
FláviO. 20 anos. Casado. l filho de 3 anos. Entregador de pizza. Colegial completo. Limão. 

Pontuação: 58 C 
Danilo. 21 anos. Casado. 1 filho de 3 anos. Técnico de seguro. Colegial completo. Jabaquara. 

Pontuação: 64 B 
Henrique. 24 anos. Casado. l filho de 3 anos. Auxiliar técnico. Colegial completo. Pedra Branca. Pontuação: 

50 c 
Hércules. 24 anos. Casado. l filho de 2 anos. Encarregado departamento de pessoal. Superior 

completo. Vila Matilde. Pontuação: 73 B 
Olavo . 23 anos. Casado. 1 filho de 3 anos. Instalador programas de microcomputador. Colcgtal 

completo. Jardim São Paulo. Pontuação: 65 B 
Francisco. 23 anos. Casado. 1 filho de 2 meses. Gerente administrativo. Colegial completo. Paraíso. 

Pontuação: 64 B 

HCS ~ Homens, casados, sem filhos 
Romualdo. 21 anos. Casado. Sem filhos. Colegial incompleto. Analista de seguro. Bela Vista. 

Pontuação: 52 C 
Rogério. 23 anos. Casado. Sem filhos. Superior incompleto. Analista Credicard. Pinheiros. 

Pontuação: 67 B 
Léo 24 anos. Casado. Sem filhos. Colegial completo. Operador de informática. Barra Funda. 

Pontuação: 74 B 
Donval. 24 anos. Casado. Sem filhos. Colegial completo. Proprietário de sorveteria. Vila Penteado. 

Pontuação: 64 B 
Mario. 24 anos. Casado. Sem filhos. Superior mcompleto. Auxiliar de escritório. Itaquera. 

Pontuação: 70 B 
Clémente. 24 anos. Casado. Sem filhos. Superior incompleto. Analista de estoque. Penha. 

Pontuação: 63 B 
Nestor. 21 anos. Casado. Sem filhos. Colegtal completo. Corretor de seguros. fnterlagos. 

Pontuação: 62 B 
Carlos. 24 anos. Casado. Sem filhos. Colegial completo. Auxiliar administrativo. Casa Verde. 

Pontuação: 63 B 
Cláudio. 23 anos. Casado. Sem filhos. Colegial completo. Auxiliar departamento pessoal. V da 

Mariana. Pontuação: 56 C 

HSS ~Homens solteiros, sem filhos 
Murilo. 20 anos. Solteiro. Sem filhos. Superior incompleto. Segurança. Aclimação. 58 C 
Aderbal. 23 anos. Solteiro. Sem filhos. Colegial incompleto. Instalador de Alanne. Vila Mariana. 71 B 
Pedro. 21 anos. Solteiro. Sem filhos. Colegial completo. Locadora. Jardim Aeroporto. 71 B 
Marino. 24 anos. Solteiro. Sem filhos. Superior incompleto. Bancário. Saúde. 70 B 
Jorge. 24 anos. Solteiro. Sem filhos. Colegial completo. Autônomo. Ipiranga. 53 C 
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Rodrigo . 20 anos. Solteiro. Sem filhos. Colegial completo. Smdicato processamento de dados. Vila 
Mariana. 76 B 

Júliano. 23 anos. Solteiro. Sem fillios. Colegial completo. Autônomo. Lapa 65 B 
Jercmtas. 20 anos. Solteiro. Sem filhos. Superior incompleto. Engenharia elétrica. Bela Vista. 63 B 
Mateus. 2 I anos. Solteiro. Sem filhos. Colegial completo. Auxiliar de Escritório. Edu Chaves. 68 B 

HSC- Homens solteiros, com filhos* 
Ledo. 24 anos. Solteiro. l filho de 1 ano. Superior incompleto. Vendas consórcio. Consolação. 57 C 
Dionísio 22 anos. Solteiro. 1 filho de 2 anos. Colegial completo. Instrutor de musculação. 

Mandaqui. 76 B 
Normando . 24 anos. Solteiro. l filho de 3 anos. Colegial completo. Caixa de padaria. Itaqucra. 64 B 
Eugênio. 25 anos. Solteiro. I filho 1 ano e 3 meses. Colegial completo. Vendedor. Cambuci. 57 C 
Ernesto . 26 anos. Solteiro. l filho de 6 meses. Superior incompleto. Autônomo. Jardim Olivctra. 75 B 
Ricardo. 25 anos. Solteiro. 1 filho de 2 anos. Ginásio completo. Transporte. São MigueL 48 C 
Crisóstomo. 23 anos. Solteiro. 1 filho de 7 meses. Colegial completo. Consultoria de solo. 

Pinheiros. 63 9B 
Reinaldo . 23 anos. Solteiro. 1 filho 2 anos. Colegial completo. Bancário. AE Carvalho. 57 C 

' Dada a dificuldade de formar este grupo, acabaram partícipando dele alguns homens com idade ligemnnente supenor 
a 24 ill!OS, o que nào prejudicou o perfil do grupo. 

Grupos de mulheres (20 a 24 anos) 

MCC - Mulheres casadas, com filhos 
Vitória. 24 anos. Casada. 1 filha de 4 anos. Representante comerciaL Colegial completo. Mandaqui. 

Pontuação: 20 B2 
Cláudia 24 anos. Casada. 1 filho de 7 meses. Secretária. Colegial completo. Santana. Pontuação: 17 B2 
Valkiria. 21 anos. Casada. 1 filho de 1 ano. Preparadora de dados. Colegial completo. ltaqucra. 

Pontuação: 16 C 
Paula. 23 anos. Casada. l filho de 3 meses. Auxiliar de escritóno. Colegial completo. Santana. 

Pontuação: 17 82- Parou de trabalhar 
Silvana.20 anos. Casada. I filho de 4 anos. Analista de crédito. Colegial incompleto. Vila Lilian, 

São Miguel. Pontuação: 22 Bl 
Pérola. 21 anos. Casada. 1 filho de I ano. Telemarketing. Colegtal completo. Butantã. 

Pontuação: 22 Bl -Parou de trabalhar 

MCS - Mulheres casadas, sem filhos 
lsadora. 23 anos. Casada. Sem filhos. Assistente administrativa. Colegial mcompleto. J. N. Canno. 

Pontuação: 23 81 
Zeila. 23 anos. Casada. Sem filhos. Auxiliar de contabilidade. Colegial completo. Capão Redondo. 

Pontuação: 20 B2 
lyete. 23 anos. Casada. Sem filhos. Promotora de vendas. Colegial completo. Pedreiras. Pontuação: 

17 B2 
Vanderléia. 23 anos. Casada. Sem filhos. Manicure. Colegial completo. ltaquera Pontuação: 16 C 
Maria Celina. 23 anos. Casada. Sem filhos. Digitadora. Colegial completo. Jtaim Paulista. 

Pontuação: 22 Bl 
Janet.c. 24 anos. Casada. Sem filhos. Vendedora de Natura. Colegial completo. Itaim Paulista. Pontuação: 17 

B2 
Karen. 22 anos. Casada. Sem filhos. Operadora de telemarketing. Colegial incompleto. Pirituba. 

Pontuação: 20 B2 
Josélia. 22 anos. Casada. Sem filhos. Telefonista. Colegial incompleto. Pedreira. Pontuação: 17 B2 
Daniela. 22 anos. Casada. Sem filhos. Operadora de rádio-chamada. Colegial completo. Santana. 

Ponhmção; 19 B2 
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MSC- Mulheres solteiras, com filhos 
Katherinc. 22 anos. Solteira. 2 filhos, 3 anos e 1 ano. Professora. Colegial completo. Mandaqui. 

Pontuação: 18 B2 
Marta. 23 anos. Solteira. 1 filho de I ano. Vendedora. Colegial completo. Ipiranga. Pontuação: 15 C 
Mara. 24 anos. Solteira. l filho de 2 anos. Secretária. Colegial completo. Vila Formosa. Pontuação: 15 C 
Rosangela. 20 anos. Solteira. 1 filho de I ano. Recepcionista. Colegial completo. Moóca. 

Pontuação: 14 C 
Jananína. 21 anos. Solteira. 1 filho de I ano. Auxiliar de escritório. Colegial completo. Santo Amaro. 

Pontuação: 18 B2 
Monica. 22 anos. Solteira 1 filho de 1 ano e l/2. Florista Colegial completo. Pirituba. Pontuação: 14 C 
Magda. 23 anos. Solteira. 1 filho de 6 meses. Auxiliar judiciária. Colegial completo. Alto do 

Mandaqui Pontuação: 15 C 
Elena. 20 anos. Solteira. I filho de I ano. Professora particular. Colegial completo. Jardim Tietê. 

Pontuação: 14 C 
Giscla. 21 anos. Solteira. 1 filho de 3 anos. Digitadora. Colegial completo. Perdizes. Pontuação: 15 C 

MSS- Mulheres solteiras, sem filhos 
Joana. 22 anos. Solteira. Sem filhos. Funcionária pública. Colegial completo. Brás. Pontuação: 16 C 
Silvia. 23 anos. Solteira. Sem fillios. Vídeomaker autônoma. Colegial completo. Morumbi. 15 C 
Celina. 20 anos. Solteira. Sem filhos. Estagiária. Colegial completo. Vila Mariana. Pontuação: 17 B2 
Alba. 23 anos. Solteira. Sem filhos. Auxiliar administrativa. Colegial completo. São Mateus. 

Pontuação: 18 B2 
Lucia. 21 anos. Solteira. Sem filhos. Auxiliar de escritório. Colegial completo. Americanópohs. 

Pontuação: 15 C 
Olivia. 22 anos. Solteira. Sem filhos. Papelaria. Colegial completo. Sacomã. Pontuação: 17 82 
Rogétia. 24 anos. Solteira. Sem filhos. Secretária. Colegial completo. Jabaquara. Pontuação: 17 82 
Eliane. 21 anos. Solteira. Sem filhos. Operadora de telemarketing. Colegial completo. Pirituba. 

Pontuação: 16 C 
Regina. 20 anos. Solteira. Sem filhos. Caixa. Colegial completo. Freguesia do Ó. Ponhmção: 16 C 
Sandra. 24 anos. Solteira. Sem filhos. Auxiliar de encarregado. Colegial completo Lapa. 

Pontuação: 16 C 

Tabela 12 
Participantes nos grupos focais por sexo, estado conjugal e presença de filhos 

-·-· 
~-

Perfil 
-~ 

... -·· Homens Mulheres Total -····· 
~---·-· 

Sexo .. -··· 

Casados/as com filhos 07 06 J3 

Casados/as sem filhos 09 09 !& 

Solteiros/as com filhos 08 09 11 

Solteiros/as sem filhos 09 10 19 

Total 33 34 67 
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ANEXO li 

Modelos de planilhas de análise dos textos 

115 



I EM QUE PLANO SE DÁ O DISCURSO SOBRE RESPONSABILIDADE 
? 

N Tema Plano Falantes. Genéríco x es OI 

- -- - - - - - - - - - - -

li A O QUE É RESPONSABILIDADE? 

N Conceitua ão Global x. -5 caliz:ada Ti oa 

- - - -·- -- --·- - - - -· -

!I B O QUE É RESPONSABILIDADE? 

N .Res.n~ oefus filhos Resn. nª an_ti_conceocão Resp, na_coniugalidad_e Res.I!_,_ na ü 



I1I A COMO SE ADQUIRE A I MAIS RESPONSABILIDADE? QUAIS AS CONDIÇÕES? 

N Autonomia x de Natur li x ret diza 1em Controle x a 

- - - -~ - -- --~ --

II1 B COMO SE PERDE A RESPONSABILIDADE? QUAIS AS CONDIÇÕES? 

N Auto_nomia x_dependência NID11ral/ x a_men..di_zagem Raci9nalidade x vajxão ContrQie x a 

IV COMO SE CONSTROEM AS CARREIRAS DE RESPONSABILIDADE/ ADULTO/A? 

N Carreira_de adultos/as Carreirª- duesi2Qilsabilid-ª-de 


