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Tinha-se por hábito antigamente, na civilização ocidental, 
imaginar que os homens podiam ter uma ideia da feminilidade à 
qual as mulheres relutantemente se conformariam e de fazerem 
elas exigências aos homens, as quais eles ainda mais relutante-
mente se ajustariam. Esta é uma imagem precisa do modo pelo 
qual estruturamos nossa sociedade, em que as mulheres cuidam 
de casa exigindo que os homens limpem os pés no capacho da 
porta e em que os homens mantêm as mulheres dentro de casa, 
insistindo que devem lá permanecer modestamente. Há milhares 
de variedades dessas exigências, que vão desde o modo pelo qual 
a xícara de chá foi dosada até à proibição de a mulher fumar ou 
de a filha cortar o cabelo. De um ponto de vista, eles criaram uma 
agradável tensão em que se pudesse basear a etiqueta da sala de 
estar ou em que o homem pudesse proclamar seu desejo masculi-
no natural de ser livre, sujo, desleixado e não pontual,  sua mu-
lher não insistisse em chegar à hora certa para jantar. Este quadro 
poderia ser obsessivamente complicado e as moças que estiverem 
tentando planejar suas vidas pararão por um momento para di-
zer: “Mas os homens não gostam de mulheres que...” Contudo, 
uma coisa é reconhecer tais afirmações como recursos culturais 
que mantêm um equilíbrio no funcionamento com os papéis do 
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homem e da mulher e outra é tomá-los seriamente e falar de um 
mundo “feito pelo homem”, ou dizer como Emily Putnam James 
na introdução de “A Mulher”; “onde ele a põe, ela fica”73. Nega-
-se assim o fato mais do que fundamental de que tanto ele como 
ela compartilham as mesmas imagens do que torna uma mulher 
casável ou não, do que faz um bom marido ou uma amante fasci-
nante que qualquer mulher adoraria desposar ou o que torna um 
homem solteirão inveterado. As expressões “o homem na visão 
de um homem” ou “a mulher na visão de uma mulher” não sig-
nificam desacordo básico entre os dois sexos sobre o tipo de ho-
mem que se dá melhor com os homens do que com as mulheres, 
mas uma concordância básica entre ele e ela quanto a cada tipo 
de homem ou mulher. Quando um homem e uma mulher come-
çam a discutir sobre alguma moça séria, trabalhadora e devotada 
e a mulher afirma “mas ela será para certos homens uma esposa 
muito boa” e o homem responde que não acredita “que nenhum 
homem quererá casar-se com ela”, não está havendo de fato um 
conflito real entre ambos. O homem que discorda afirma o mes-
mo que a mulher que fala em termos da “boa esposa”; só que ele 
está dizendo: “mas quem quer aquele tipo de boa esposa?” No 
século XIX, quando o mundo da classe alta e da classe média 
estava totalmente protegido das mulheres “ruins” que usavam co-
res brilhantes e eram sedutoras, isto não significava que as boas 
mulheres achavam que as “más” não tinham sedução. O homem 
que arranjou uma esfuziante mulher com um chapéu de plumas 
por estar exausto das exigências da esposa, presa a uma poltrona 
desde o nascimento do primeiro filho, sabe que ela concordava 
que a amante era sedutora. Ambos também concordavam que era 
tão natural quanto errado que ele se deixasse seduzir e tão natural 
quanto certo que ela estivesse aborrecida. Assim, tanto o pai, a 

73  PUTNAM, E.J. The Lady. Nova York: Sturgis/Walton, 1910, prefácio.
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mãe, o irmão e a irmã, o vizinho, o pastor, o professor, a futura 
sogra, a possível amante, o Don Juan local e o bobo da cidade 
quanto as anedotas, o rádio e os filmes construíram em conjunto 
as imagens dos tipos diferentes de homens e mulheres que seriam 
amados, valorizados, odiados ou ignorados pelo próprio sexo, 
pelo sexo oposto ou por ambos.

Donde, qualquer hesitação numa mulher e um pouquinho de 
fúria no homem não devem ser interpretados como alguma cons-
piração masculina para manter as mulheres no seu lugar assim 
como um pouquinho de tola timidez num homem ou exigência 
caprichosa numa mulher não devem ser interpretados como uma 
conspiração feminina para dominar os homens. As diferentes 
culturas estilizaram o relacionamento entre o homem e a mulher 
diferentemente. Quando se estilizaram os papéis de modo que 
se conjugassem lei e costumes, as possibilidades ideais e práticas 
estivessem razoavelmente próximas, os homens e mulheres que 
viviam naquela sociedade tinham tido sorte. Mas quando surgiam 
discrepâncias nos dois papéis num grau em que um estilo de bele-
za se tornava impraticável para a maioria das pessoas, ou quando 
se solicitava um estilo de bravura, iniciativa, modéstia ou pronti-
dão, embora a cultura tivesse recursos inadequados para desen-
volvê-los, então mulher e homem sofriam. O sofrimento de am-
bos, do homem que é incapaz de aceitar o papel acentuadamente 
educativo ou patriarcal que ainda lhe é exigido em virtude de sua 
formação, ou da mulher que recebeu excessiva liberdade de mo-
vimento em criança, sendo obrigada a ficar placidamente dentro 
de casa quando adulta, esta discrepância, este sentido de fracasso 
num papel desempenhado é uma alavanca para a mudança social. 
Temos somente que acompanhar a exigência bem-sucedida de di-
reitos políticos equânimes num país e noutro para notarmos quão 
contrastantes são as respostas das mulheres nos diversos países 
e como é fraca a relação entre a baixa posição social da mulher 
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e as exigências fervorosas dos direitos femininos. Infelizmente, 
não temos um material comparativo aceitável de tentativas de mu-
dança de  do homem, por movimentos paralelos tais como 
a abolição da pensão, controvérsia sobre se os subsídios à família 
devem ser pagos ao pai ou à mãe e ainda argumentos sobre leis de 
comunidade-propriedade. As tentativas de libertar o homem das 
responsabilidades e limitações que não mais parecem razoáveis ou 
justas não podem ser abrangentemente unidas num movimento 
de direitos masculinos nem serão consideradas por subcomissões 
internacionais sobre o  legal do homem. Assim, uma análise 
detalhada sobre quaisquer dessas reformas legais mostraria que 
também existe um movimento contínuo para libertar o homem 
de limitações que estão fora dos parâmetros do nosso calendário 
contemporâneo. Casos de quebra de compromisso são uma ex-
crescência tola num mundo em que as mulheres fazem a metade 
das propostas; e casos em que um homem acusa outro de roubar 
o afeto da mulher, tratando-a como se fosse gentil flor de doçura, 
soam totalmente falsos. A pensão para uma mulher jovem sem 
filhos com uma educação igual à do marido, que assim adia seu 
próximo casamento para sustentá-la, está-se tornando algo real-
mente indesejável. Mas a tendência histórica que inseriu as mu-
lheres entre as minorias oprimidas e que era a decorrência natural 
da comprovação de abusos sociais e legais que acompanharam 
a transformação de nossa sociedade de , onde os direitos 
eram inerentes, para uma sociedade de contrato onde os di-
reitos têm de ser estabelecidos, persiste no obscurecimento do 
problema e coloca um ponto-final aparente na discussão sobre se 
este é um mundo feito pelo homem em que sempre se abusou das 
mulheres e onde estas sempre tiveram que lutar por seus direitos.

Exige um esforço considerável da parte de ambos os sexos 
reorientar-se para pensar e pensar profundamente que esse é um 
mundo que não foi feito somente pelo homem, em que as mulhe-
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res são tolas, indesejáveis e inúteis e então capazes de artimanhas 
poderosas, escondendo sua força debaixo de seus capotes, mas 
um mundo feito pela humanidade para seres humanos de ambos 
os sexos. Neste mundo, os papéis do homem e da mulher foram 
bem ou mal-estilizados. Às vezes o homem vive mais facilmente, 
enquanto a mulher deve recorrer a cartomantes, devaneios, recur-
sos autoeróticos, gigolôs, doenças somáticas e insanidade pura e 
simples. Às vezes, é a mulher, cujo papel se liga tão diretamente 
às realidades do seu destino, que apresenta um quadro de relativa 
placidez, enquanto os homens perseguem fantasmas. Mas parece 
haver pouca dúvida de que o atavismo relativo de ambos os papéis 
tem seus efeitos no homem e na mulher. Mulheres que parecem 
plácidas e homens que parecem erráticos e enfeitiçados pagam 
um preço pelas discrepâncias do papel masculino; homens que 
parecem muito mais favorecidos e mais livres que suas compa-
nheiras ainda não atingiram um nível de autorrealização que lhes 
teria sido concedido, caso suas mulheres e mães também tivessem 
papéis para aceitar e gozar.

A atual literatura nos Estados Unidos sobre a questão global 
do relacionamento do homem e da mulher é ruidosa e irritante. 
Há um certo número de livros que clama estarem as mulheres 
se masculinizando para sua desgraça, para desgraça do homem, 
para desgraça de tantos e tantos outros, talvez no mesmo número, 
que insistem que o homem está se feminilizando. Quando alguém 
acompanha a insistência ruidosa de um livro como “A mulher mo-
derna: o sexo perdido”, que acaba atacando os homens ao mesmo 
tempo que as mulheres, percebe-se que estamos passando por um 
período de discrepância nos papéis sexuais tão evidente que os 
esforços para diminuir o custo que ambos os sexos têm que pagar 
pela situação fracassam progressivamente. Se continuarmos no 
hábito de falar sobre “a posição da mulher” no vácuo, fracassare-
mos em reconhecer que onde um sexo sofre, o mesmo se dá com 
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o outro. Enquanto acreditamos corretamente que os problemas 
atuais do ajustamento sexual são devidos somente à posição da 
mulher, inserimo-nos em toda uma série de movimentos falsos 
porque tentamos empurrar as mulheres para fora de casa, para 
dentro de casa, para fora de casa outra vez, adicionando uma 
crescente confusão às dificuldades nascidas de um clima de opi-
nião num mundo em mudança, com uma tecnologia em mudança 
e de uma mudança cultural violenta e em alto ritmo. Foi moda 
dizer que a América era um matriarcado, e assim fazer uma vio-
lentação considerável ao útil conceito antropológico. A sociedade 
matriarcal é aquela em que alguns, senão todos os poderes legais 
relacionados com a ordenação e governo da família – poder sobre 
a propriedade, a herança, o casamento, o lar, estão situados mais 
na mulher do que no homem. Podemos falar de sociedades matri-
lineares onde o homem herda seu nome, sua terra, sua posição ou 
quaisquer desses itens do irmão de sua mãe ou de sua mãe. Isso 
não significa necessariamente uma parcela maior de poder com as 
mulheres, embora seja um sistema em que as mulheres são sufi-
cientemente favorecidas, de modo que a poligamia não acontece. 
Ou então podemos falar de sociedades matrilocais, em que casa 
e terra são propriedades da mulher e passam de mãe para filha, 
sendo que os maridos vêm a elas e partem delas. Esse sistema 
é ainda menos compatível com a poligamia ou com o exercício 
de uma autoridade muito forte pelos maridos-pais, que vivem na 
casa das sogras. Há também uma série de variações em que a mu-
lher é devolvida para que seja enterrada no chão de seus parentes 
ou onde os laços com a mãe desempenham um papel importante 
mas diverso dos laços através do pai. É o caso de Samoa, em que 
o filho da irmã retém o direito de veto nos conselhos da família 
de sua mãe. Há também sistemas muito raros, tais como o dos 
índios iroqueses, cujo poder político está nas mãos das mulheres 
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e as mais velhas nomeavam os possuidores de títulos que também 
teriam poder político.

Quando a sociedade americana contemporânea é vista em 
contraste com esses tipos de organização, é óbvio que a palavra 
“matriarcado” não é apropriada, obscurecendo de fato os seus 
elementos básicos74. Nos Estados Unidos, as mulheres tomam os 
nomes de seus maridos e os filhos o nome de seus pais. Elas de-
vem viver onde seus maridos escolheram e uma recusa em fazê-lo 
pode significar ameaça de abandono. Os homens estão aptos a 
sustentar esposas e filhos, enquanto estas não o estão a sustentar 
seus maridos, nem os irmãos em condições de sustentarem as 
irmãs. O pressuposto básico legal é que a mulher, como o menor, 
é dependente de seu pai e, portanto, de seu marido. Nas nossas 
formas legais, somos patrinominais, patrilineares, patrilocais e le-
galmente, na maior parte, uma sociedade patriarcal. Não importa 
o fato de que os pais americanos não se conformem a um conceito 
folclórico de patriarca, com uma longa barba e uma prole de dez 
filhos. Tanto o homem como a mulher são criados dentro des-
ses limites e orientados paternalmente. Há leis contra o homem 
que bate na mulher, mas outros argumentos devem ser invoca-
dos quando a mulher o espanca. A mulher é geralmente definida 
como desamparada necessitando de proteção e especialmente de 
sustento. Somos também, é claro, uma sociedade monógama em 
que qualquer forma de poligamia, mesmo a mais casual, é motivo 
de estranheza.

Este é o quadro familiar que herdamos da Europa, trazido 
a nosso país sob condições excepcionais. O poder do pai sobre 
o filho foi diminuindo pelo enfraquecimento das sanções de he-
rança e pelas infinitas possibilidades que um novo país oferece 

74  MEAD, M. “On the Institutionalized Rôle of Women and Character Forma-
tion”. In: , vol. 5, 1936, p. 69-75.



368

após um abandono do lar. O poder do marido sobre a mulher 
alterou-se mais sutilmente. No tempo da fronteira, as mulheres 
eram poucas e a competição aberta exigiu que o homem cortejas-
se diferentemente daqueles países em que tinha possibilidade de 
escolher entre dezenas de moças, cada uma com seu dote, ou pelo 
menos ficar tranquilo e seguro diante de doze mães que jogavam 
suas filhas para eles. O dote desapareceu e as mulheres passaram 
a ser cortejadas pelo que eram. Modificaram-se os valores colo-
cados nas qualidades da mulher. Humildade, apego ao lar, apego 
temeroso à sela de um marido quando ele partia numa jornada de 
duas milhas, tudo ficava bem no Velho Mundo. Uma mulher da 
fronteira americana talvez tivesse de manter sozinha uma fazenda 
solitária por semanas, educando seus filhos pequenos, socorrendo 
o estrangeiro que passava ou mesmo se defendendo dos índios. 
Mulheres fortes, mulheres com caráter e determinação, mulheres 
com coragem se tornaram mais e mais aceitas. O estereótipo da 
velha senhora passou da imagem inglesa da mulher masculiniza-
da que tinha um gato e preferia seus sobrinhos à suave mulherzi-
nha que tinha várias gatas e preferia suas sobrinhas. Ao lado dessa 
exigência de que mulheres tivessem força de caráter e habilitação 
para manusear dinheiro e negócios, não houve uma aceitação das 
mulheres de aparência masculina. Ainda se esperava que a mulher 
tivesse qualidades femininas, que fosse atraente – aliás que fosse 
cada vez mais atraente – na medida em que fosse escolhida para 
casar sem dote. Os casamentos de escolha, denominados casa-
mento de amor, criaram exigências crescentes de agradar aber-
tamente o sexo oposto.

Na lufa-lufa de colonizar o novo continente, muitas tarefas 
foram delegadas às mulheres, além de cuidar da fazenda, educar 
os filhos e afastar os índios enquanto os maridos estavam fora. 
Sempre que o rústico acampamento de fronteira assumia a apa-
rência de colônia verdadeira, o processo de limpeza, fechando as 
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salas de jogo e o “Saloon”, coincidiu com a chegada das mulheres 
direitas. As coisas mais finas da vida – valores morais e estéti-
cos – foram delegadas às mulheres numa forma mais nova e ati-
va; a América não era Europa, onde se esperava que as mulheres 
rezassem mais do que os homens e não tomassem a si maiores 
responsabilidades fora do lar. A mulher cruzada que se separou 
dos ditames do decoro feminino para fazer campanha pelos direi-
tos tornou-se uma figura familiar de nossa história desde Anne 
Hutchinson, sendo reconhecida por homens e mulheres como 
uma parte válida de nossa cultura, É permitido ao homem desejar 
que as próprias esposas não recebam a incumbência de reformar 
o mundo, mas trata-se do desejo do mesmo tipo daquele que faz 
com que a mãe religiosa que instrui seus filhos com preces queira 
que ele se torne um comandante e não um padre. Uma sistema-
tização ideal da conduta ética nos Estados Unidos deixaria boas 
obras, aquelas boas obras tão necessárias, para viúvas e moças, 
mantendo assim esses dois tipos de mulheres, tão numerosas, ale-
gremente ocupadas numa forma socialmente útil. É interessante 
notar as mudanças nas atitudes para com a Senhora Roosevelt e 
para com seu vigoroso e incansável interesse no serviço social. 
Como mulher do presidente, ela foi atacada e condenada pelos 
homens que seriam os primeiros a tirar o chapéu em tributo 
à longa lista de nobres mulheres que fizeram campanha contra a 
escravidão, por exemplo. Este ressentimento, contudo, decresceu 
notavelmente após a morte do Presidente Roosevelt quando ela 
continuou vigorosamente sua campanha de fixar mais os direitos 
da viúva do que da mulher casada.

A mulher, campeã do direito, da educação, do desenvol-
vimento de comunidade, da legislação social, da liberdade para 
as minorias oprimidas foi gradualmente estereotipada naquelas 
ocupações em que as mulheres estão profissionalmente engajadas 
hoje; nas obras de caridade, particularmente educação e serviço 
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social. Em ambos os campos, os homens correm o risco de efe-
minação, a não ser que ocupem um lugar financeiro e adminis-
trativo. “Onde estão os homens?”, pergunta um inglês destacado 
no setor de bem-estar social. Vejo seus nomes nos cabeçalhos das 
Organizações, mas nas conferências internacionais encontramos 
quase mulheres somente. “Nossos homens? Oh! Eles são dire-
tores de quadros, que determinam a política financeira de nossa 
agência, mas deixam a prática às mulheres. Estão por demais ocu-
pados para irem a conferências”.

Em tal desenvolvimento histórico, é evidentemente impos-
sível falar de causa e efeito. Falaremos talvez num permanente 
processo em espiral em que as mulheres foram o recurso imedia-
to para alguma reforma, reforma que foi definida, pensada como 
campo da mulher; ela as atraiu, estilizando um campo como fe-
minino e assim deixou os homens de fora. Entre as duas guerras 
mundiais houve um marcado decréscimo de desejo da mulher de 
ingressar naqueles campos que tinham sido rotulados de “servi-
ços”, isto é, aqueles em que o trabalho pesado e o mau pagamento 
deveriam ser ignorados porque davam oportunidades de exercitar 
qualidades femininas, como cuidar dos jovens, doentes ou desa-
fortunados. Toda uma corrente na direção da profissionalização 
dos campos de serviço social significa uma mudança de uma ocu-
pação para a qual a pessoa se dá integralmente, como a mulher 
ainda o faz no casamento e na maternidade, para uma ocupação 
em que ela dá horas definidas de tarefas específicas e limitadas. 
É evidente que este ideal da mulher americana está-se tornando 
um papel tanto para a que quer casar quanto para a celibatária 
que busca um estilo de vida. Esta modificação global é parte da 
assimilação mútua do ideal feminino e do masculino. Meninos e 
meninas sentados nas mesmas carteiras, estudando as mesmas 
lições, absorvendo os mesmos padrões, aprendem que os dois 
critérios mais respeitáveis para se escolher uma ocupação para 
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a vida são: profissão que proporcione chances de avançar e que 
seja “interessante”. Mesmo as assistentes sociais que em todas as 
horas de seu dia de trabalho devem fazer tarefas escolhidas com 
devotado carinho defenderão a escolha da carreira porque ela é 
interessante ou porque as mulheres a desempenham bem. Hoje 
dificilmente admitirão que se trata de um simples desejo de ajudar 
seres humanos.

Enquanto isso, durante esse período da história onde os cos-
tumes das mulheres estão se modificando, um tipo de homem 
está também sendo formado. Ele tinha de construir a vida, en-
frentar as duras realidades de um mundo competitivo, derrubar 
florestas, abrir picadas num mundo em que qualquer um podia 
ser presidente. A cidade americana mediana não lhe deu educação 
para compreender ou apreciar as artes, sendo que as expressões 
estéticas convencionais lhe eram fechadas, sendo tachadas de efe-
minantes. Até hoje a escolha da música, pintura e poesia como 
ocupação séria é suspeita para o homem americano. O homem 
demonstra sua masculinidade no mundo prático dos negócios, 
da propriedade rural (onde as mulheres eram mantidas dentro da 
casa enquanto eles ordenhavam as vacas) e da política (terra a ter-
ra e corrupta se comparada ao grupo reformado e enfraquecido).

Do mesmo modo que nossa cultura em transição tornou 
inevitáveis valores mais simples para que migrantes de outras ter-
ras pudessem comunicar-se uns com os outros, assim também a 
competição aumentou com os simples sinais de sucesso e dinhei-
ro, com as coisas que esse dinheiro podia comprar, com seu po-
der sobre coisas e pessoas75. As duras realidades do mundo com-

75  Para discussões da relação entre contato cultural e competição devido a es-
calas individuais de valor cf. MEAD, M. “Interpretative Statement”. In: MEAD, 
M. (ed.). Cooperation and Competition among Primitive Peoples. Nova York: 
McGraw-Hill, 1937, p. 458-511. • “Brothers and Sisters and Success”. In: And 
Keep Your Powder Dry. Nova York: William Morrow, 1943, cap. VII, p. 99-114. • 
BATESON, G. “Bali: The Value System of a Steady State”. In: FORTES, M. (ed.). 
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petitivo onde o movimento de cada homem é determinado pelo 
movimento do rival, sem que a disputa jamais termine, atingiram 
os homens antes de atingirem as mulheres. A economia em rápi-
da expansão, que trouxe mais amenidades à vida das mulheres, 
construiu mais exigências para a vida dos homens. Finalmente, 
chegamos ao estereótipo atual do marido cansado, que somen-
te deseja uma poltrona quando chega em casa com o colarinho 
aberto, enquanto a mulher quer sair para passear, e da mãe que 
cuida demais dos filhos e está sempre pedindo ao pai para que o 
faça também, ao mesmo tempo que o marido imagina suas opor-
tunidades de sair para pescar. Para obter o reconhecimento de 
homens e mulheres, o americano deve ser em primeiro lugar um 
sucesso nos negócios. Deve progredir, fazer dinheiro, galgar rapi-
damente os degraus e se possível ser também desejável, atraente, 
bem apessoado, alguém que sabe dosar suas relações, bem-infor-
mado, apto para atividades do tempo de lazer, para sustentar seu 
lar, manter o carro em boas condições, ser atencioso e suficiente 
com sua mulher para não dar oportunidade a outra mulher de 
captar seu interesse. Para que a esposa receba igual reconheci-
mento, ela deve ser inteligente, atraente, saber utilizar da melhor 
maneira seus trajes e modos, conseguir atrair vários homens e 
finalmente com um deles manter o lar e a família de modo efi-
ciente. Deve agir de modo que seu marido se mantenha devota-
do a seus filhos, ajudando-os a superar os problemas nutritivos, 
psicológicos e éticos do crescimento; deve ter tempo para coisas 
“fora do lar”, seja Igreja, associações, atividades comunitárias ou 
o escotismo. A mulher que guarda seu tempo somente para o lar 

: Studies Presented to A.R. Radcliffe-Brown. Londres: Claren-
don Press. • “The Pattern of an Armaments Race – Parte I: An Anthropological 
Approach”. In: vol. 2, 1946, p. 10-11; “Parte 2: 
An Analysis of Nationalism”, vol. 2, p. 26-28. • FRANK, L.K. “The Cost of Com-
petition”. In: . Rutgers University Press, 1948, p. 21-36.
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poderá ser estigmatizada como alguém que tem coisas demais a 
fazer, o que significa que ou ela é incompetente, ou o marido não 
a ajuda o suficiente, ou ainda que o casal foi imprudente e teve 
filhos demais.

O que se enfatiza, contudo, é mais o sucesso nos papéis do 
que suas qualidades específicas. Tanto o homem quanto a mulher 
realizados são amados por ambos os sexos e recompensados por 
sua reafirmação de que é possível aos seres humanos ser aquilo 
que mamãe pediu que fossem se quisessem ter sempre o amor 
dela. É possível ao entrevistador da opinião pública encontrar uma 
grande parcela de inveja entre os americanos76. Eles encontram 
pessoas que ouvem programas como “Informação, por favor”, 
para ver pessoas com educação universitária perderem. Mas a in-
veja tanto quanto a deformação de uma personalidade conhecida 
que está nas manchetes, sempre que um escândalo dá oportuni-
dade, é ainda um pequeno componente se comparado com a ale-
gria, bastante difundida entre os americanos, de saber que alguém 
foi realmente bem-sucedido, seja num jantar oferecido ao diretor 
que passa para emprego melhor, seja numa festa de inaugura-
ção de um conjunto residencial para a primeira família que nele 
se instala. Juntamente com a fórmula cuidadosamente preparada 
que o carinho materno colocou na mamadeira a criança ingere a 
admoestação para que adquira o peso certo, que aprenda a andar 
no tempo oportuno, que passe de uma série à outra na escola, 
com boas notas, que ingresse num time ou numa irmandade para 
que se torne alguém que seja escolhido pelos demais. Em vez do 
pai que disciplinava a criança, que chamava de endiabrada e que 
precisava de muita pancada, e a mãe que socorria e confortava, 
ensinando-a como evitar aquilo, temos hoje a mãe quase só, que 

76  HERZOG, H. “Why People Like the  Program”. In: LAZARS-
FELD, P. (ed.). Radio and the Printed Page. Nova York: Duel/Sloan/Pearce, 1941.
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não controla a maldade inata da criança mas busca ansiosamente 
os sinais que marcam suas vitórias.

Este treinamento, hoje tão semelhante no menino e na meni-
na, tem diferentes impactos sobre eles. No menino, tem dois efeitos 
importantes: ele aprende a ser homem por meio de uma mulher, o 
que envolve não identificação do seu ser com a mãe-mestra77. Ele 
deve tornar-se um rapaz fazendo aquilo que a mãe lhe diz, mas 
como homem. Os meninos crescem alimentando-se corretamen-
te, obtendo boas notas nos estudos, ouvindo as admoestações da 
mãe – mas também como homens, nunca maricas, defendendo-se 
por si próprios. Toda a luta deve ser defensiva, mas se não estiver 
em condições de lutar será um maricas. Então as situações devem 
ser organizadas de modo a satisfazer tanto as mães quanto esses 
homens jovens, cada qual lutando em sua autodefesa, obedecen-
do a padrões mais elevados e aprendendo ao mesmo tempo como 
não ser maricas. Somente de irmãos mais velhos e dos irmãos mais 
velhos de seus companheiros recebe uma orientação de como ser 
homem. Foi notável o aumento da delinquência juvenil durante a 
última guerra, quando os meninos mais velhos foram separados da 
família. Mas o irmão mais velho está, ele próprio, treinando para 
encontrar o papel adulto que sua mãe e o mundo definiram para 
ele, enquanto o menor que o acompanha e imita segue aquele cujos 
olhos estão postos em coisas do futuro: trabalho, carro, promoção.

Naqueles encraves em que os recém-chegados ou os muito 
malsucedidos estão alijados, como áreas faveladas, esta sequên-
cia de desenvolvimento social se mostra distorcida78. Os meninos 

77  Para discussões desse ponto cf. MEAD, M. “The Chip on the Shoulder”. In: 
And Keep Your Powder Dry. Nova York: William Morrow, 1943, cap. IX, 
p. 138-157. • GORER, G. . Nova York: Norton, 1948, 
cap. II, p. 50-69. 

78  Devo a compreensão desse ponto à aplicação do recurso analítico de G. Ba-
teson (“Morale and National Character”. In: WATSON, G. (ed.). Civilian Morale. 
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mais velhos não têm condições de encarar os fracassos de seu pai 
como chaves de um padrão de sucesso posterior, tal como inter-
pretavam as mães. Eles se tornam líderes de , desligando-se 
do desenvolvimento apropriado dos irmãos mais jovens na socie-
dade. Essa vida antissocial da  e a base do mundo criminoso 
adulto da América. Ela ilumina o desenvolvimento americano nor-
mal, em que a mãe que compreende o mundo americano poderá 
apontar um pai que, mesmo não sendo um modelo suficientemen-
te bom para um menino imitar, é apesar de tudo o caminho certo 
que o próprio jovem tratará de superar. Nesse padrão, os meninos 
mais velhos, cujos rostos não estão voltados para uma audiência 
jovem admirada, mas que olham para a frente em busca de um 
mundo adulto que possivelmente os aplaudirá, permitem que os 
mais jovens se liguem a eles e aprendam, desde que não causem 
nenhuma perturbação. Os olhos de toda a família e vizinhança 
estão voltados para a frente e todos os homens do grupo são uma 
mera indicação de onde e como os indivíduos do sexo masculino 
deverão avançar.

Ninguém possui um lugar permanente na hierarquia. Nos 
tempos de paz, os heróis dos meninos, tanto dos filhos do dono 
de uma loja de secos e molhados quanto os do presidente de um 
banco, são policiais, bombeiros, pilotos, vaqueiros, jogadores de 
futebol, homens que agem nos seus papéis de vida real com a 
florescente e ativa máquina de impulso do corpo da criança. Sua 
mãe alterna a permissão de pular no sofá, porque os livros dizem 
que as crianças não devem ter restrições, com a advertência de 
que não quebrem objetos. Na voz dela, na voz do anunciante do 
rádio que apresenta o programa favorito, na voz da professora na 
escola, na voz de todos os que o cercam, o menino que quer ser 

Boston: Houghton Mifflin, 1942, p. 71-91, citando TANNENBAUM, F. Crime 
and the Community. Boston: Ginn, 1936). 
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policial ou jogador quando crescer aprende que se tornará adulto 
e aceitará alguma profissão responsável e rendosa. Ele aprende 
que se quer lutar para ser policial ou jogador não deverá dizer que 
isso é o que pretende fazer, mas sim que é uma boa oportu-
nidade de ganhar dinheiro e subir. Aprende que se não tiver 
trabalho, carro, mulher e filhos, não terá condição de se autorres-
peitar, porque sua própria autoaprovação, como é hoje a de sua 
mãe, estará humilhada, deixando-o só e insatisfeito. A vida é um 
trabalho, no qual ele poderá vencer se tentar. Todas as qualidades 
desejáveis podem ser adquiridas, se der atenção à sua aparência, 
habilidade e relacionamento com pessoas. Também aprende que 
as recompensas pelo sucesso são o amor e aprovação, alegria nos 
olhos maternos, pão e geleia na geladeira à disposição, além de 
alívio e satisfação nos olhos de seu pai. Aqui não há uma mãe que 
se alegre exatamente com seu grito de guerra metido numa roupa 
de índio. Não; a roupa de índio foi comprada porque as crianças 
devem ter brinquedos imaginativos ou porque outras crianças a 
possuem. O que a alegra são suas boas notas e seu primeiro di-
nheiro recebido. Aqui não há um pai cuja consciência de sua pró-
pria masculinidade faz com que sinta seu pequeno filho homem 
como um bem e um desafio. O pai há muito se tornou pai e o 
sucesso de seu filho é parte de seu sucesso como marido e pai efi-
ciente. Muitas vezes, ele se mostra superansioso e superprotetor 
para com o filho. Mesmo nos subúrbios ricos da classe média, os 
meninos americanos aceitam a tarefa de distribuir jornais de porta 
em porta. E juízes e presidentes de companhias substituirão os fi-
lhos nesta tarefa quando eles estiverem doentes, de modo que não 
faltem às suas obrigações de trabalho. De fato, a recompensa é tão 
grande para os pais dedicados e zelosos, com aquelas qualidades 
de iniciativa, independência e afirmação num mundo de trabalho 
diário que assegurará um sucesso posterior, que, mesmo que haja 
medo do fracasso, a criança americana cresce de modo profun-
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damente otimista, reagindo intensamente à solicitação, ao reco-
nhecimento e aplauso dos outros. O fracasso é estilizado como 
temporário. Os obstáculos são feitos para serem ultrapassados; 
somente um maricas toma como perda algo que é um estímulo 
para tentar de modo mais incisivo. “As dificuldades resolvemos de 
uma só vez. O impossível leva um pouco mais de tempo.”

A principal armadilha para o menino nesse padrão de ama-
durecimento é a natureza condicional do processo como um todo. 
Por um lado, poderá sempre ganhar aplausos, dando o próximo 
passo, passando do terceiro para o segundo time, da posição do 
pior ao menos pior na classe, aumentando 1 quilo ou crescendo 
um palmo; os aplausos calorosos e sem limites de pais que sen-
tem dever a seus filhos todas as chances de vencer e ter direito ao 
sucesso como recompensa plena de seus sacrifícios paternais. Por 
outro lado, nenhuma aceitação, nenhum aplauso são definitivos. 
Se o próximo passo não for dado, então a aprovação torna-se 
somente uma alegria relembrada, agora negada, e pela qual nova-
mente se deve trabalhar. A mãe o estima se ele vencer. O pai sorri 
orgulhoso se ele vencer. E procura pesaroso consolá-lo quando 
ele fracassa. Mas em nenhum período da infância e muitas vezes 
em nenhum período de toda a vida é possível chegar a receber 
amor e aprovação que não sejam estritamente temporários e con-
dicionais e que sempre podem ser retirados. É esta a base em 
que se apoiam aquelas atitudes americanas, como o fracasso na 
admissão de migrantes, o fracasso nas leis estatais para o bem-
-estar de famílias indigentes, que contrastam agudamente com 
o desejo americano de ajudar os outros e oferecer gratuitamente 
tempo, bens e serviços. Não é que os americanos aprendam, como 
fazem alguns povos, que a quantidade de bens é limitada e que o 
ganho de um homem é a perda de outro. O que eles aprendem é 
que o número de prêmios numa competição, que o número de 
ases numa classe são mais limitados do que o número de com-
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petidores. Se há mais competidores, a corrida incessante pela  e 
pelos prêmios se torna mais difícil. Não é que o menino aprenda 
a se interessar na derrota dos outros, mas ele espera fervorosa-
mente ultrapassar alguns de modo a ser considerado um sucesso. 
Os outros são acidentais, não rivais a ponto de serem minimiza-
dos, mas sim participantes a serem superados. Sua educação não 
lhe permite sorrisos no meio de uma batalha e mais tarde, num 
mundo competitivo que demanda coragem e às vezes selvagem 
competição, ele tem muito pouco prazer no jogo em si. Ele acei-
ta a premissa de que deve continuar, continuar e continuar para 
vencer, avançar e manter seu lugar entre os outros. Os métodos 
que tem de usar são somente parte do contexto e são deixados de 
lado no companheirismo compensatório, muitas vezes mesclado 
de relações competitivas sem nenhum sabor. Naquelas relações 
entre os homens em que a competição é posta de lado, partici-
pa-se de um jogo delicioso de pretensa agressão, com confiança e 
desconfiança, sem danos, frente a frente.

Mas o papel de irmãs, namoradas e mulheres é bastante 
complexo, num mundo em que toda a masculinidade nascente 
do menino está voltada para o jogo do sucesso. Porque é a voz 
da mãe e não do pai que dá a primeira e prematura aprovação ou 
desaprovação; a voz zangada da consciência é feminina em ambos 
os sexos. E diz: “você não está sendo o sucesso que deveria ser”. 
O homem que sente estar fracassando é um homem irritado com 
as mulheres e com aqueles valores que elas simbolizam: valores 
sociais, legislação de segurança social ou “bondade sentimental 
de professora romântica”. E não são somente os homens que es-
tão fracassando, ao se aperceberem zangados com as mulheres, 
mas também aqueles que pagam um preço alto demais por seu 
sucesso e que reafirmam mais e mais o quão duramente eles tra-
balham, o quanto são autônomos e como o mundo moderno está-
se tornando demasiadamente fácil para as pessoas. O americano 
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que foi bem-sucedido sem achar que pagou um preço alto demais 
sentir-se-á tranquilo consigo próprio e com sua consciência, aju-
dará generosamente a comunidade, ou um fundo de ajuda, mandará 
comida aos europeus famintos, votará na legislação social e até 
mesmo se sentará num banco para analisar o que falta na obra 
de caridade que sua mulher auxilia. Mas a qualquer momento, 
essa boa natureza fácil pode transmutar-se em uma atitude rude 
para com os “fazedores do bem”, aqueles que puseram os seus 
pés num caminho que ele não pode aceitar, aqueles para quem a 
competição acirrada está distante da tarefa de manter um hospital 
ou aumentar o salário das professoras primárias, para as quais ele 
está sendo chamado a colaborar. Quaisquer concessões às exi-
gências da virtude cívica são suspeitas; um homem que é homem 
deve prová-lo sempre e só depois deixar sua fortuna para o orfa-
nato. A carreira ideal americana é a do menino pobre que aprende 
suas orações no joelho da mãe, luta por seu destino contra as 
tendências ameaçadoras, utiliza-se dos métodos apropriados para 
a batalha e no final, milionário, deixa seu dinheiro, não para seus 
filhos arruinarem suas personalidades, negando-se a si próprios 
uma escalada em que ao menos algum sucesso seja possível, mas 
para as boas obras de sua cidade, tais como escolas nacionais, 
bibliotecas, galerias de arte e asilos. Estas são as coisas que sua 
mãe lhe disse que deveria respeitar enquanto ele punha total força 
no sucesso pessoal. As boas mulheres fizeram-no o que é hoje 
e no fim recebem os proventos de seus próprios fins. Trabalhou 
duro para ser um homem como elas lhe recomendaram que fosse. 
Como o amor materno se tornou mais e mais condicionado ao 
sucesso, a mãe e a professora tenderam a fundir-se na mente da 
criança. A mestra tomou alguns aspectos da mãe má que caracte-
rizavam as madrastas dos contos de antigamente.

Na América, a irmã desempenha um papel muito especial na 
vida do menino, encaminhado como é para vencer numa escala 
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em que é medido por sua idade e tamanho em relação aos outros e 
recompensado mais pelas mulheres do que pelos homens. A irmã 
se torna um duplo rival quando cresce mais do que ele, quando 
cumpre melhor as tarefas escolares, quando se mete menos em 
encrencas e aprende as lições do sexo feminino mais facilmen-
te. Caracteristicamente a irmã na América é a irmã mais velha a 
quem os pais dão sempre razão, tão perspicaz ela é que sempre 
alcança o que quer, isto é, recebe mais recompensa e menos es-
forço. A irmã criada pela fantasia é a irmã menor que pode ser 
vencida sem dificuldade79. O hábito das mães americanas de pro-
vocar os filhos com comparações invejosas ou desafiadoras muito 
se agrava com a presença no lar da irmã, prima ou vizinha. O 
menino aprende que não só deve estar em condições de superar 
seus próprios recordes por ser menino, como que é importante 
comparar suas realizações com outros da mesma faixa de idade, 
porque todos andam de bicicleta, dormem sozinhos no andar de 
cima ou pertencem ao grupo mais adiantado da quarta série do 
colégio. Eles são tratados como semelhantes sempre que isso for 
bom para todos e como diferentes quando para suscitar melhores 
desempenhos. Quando choram menino e menina, o mais repreen-
dido é o menino. Se ela o ultrapassa, dizem-lhe que teria sido 
pior se ele tivesse sido ultrapassado por outro menino; mesmo no 
caso de a menina ser duas vezes maior do que ele, não deve bater 
nela porque é mulher. Ambos se sentam lado a lado no jardim de 
infância para serem comparados. Nas suas maneiras à mesa, no 
colégio, compara-se a polidez, a pontualidade, a leitura, a caligra-
fia e a aritmética. Ela chega perto e o desafia, bate nele quase o 
tempo todo até que a escola superior conceda o abençoado alívio 

79  A série de histórias em quadrinhos intitulada “A irmã mais velha”, que esteve 
tanto tempo nos jornais americanos, sintetizava um dos lados desse quadro. Os 
festivais da “Irmã mais moça” dos clubes de meninos na baixa Nova York ofere-
ciam a compensação.
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científico-comercial, em que as meninas não são mais estimula-
das a prosseguir. E na medida em que ele é vencido pelo menos 
a metade do tempo, aprende que as meninas não só podem fazer 
quase todas as coisas que eles fazem, como também que as re-
compensas são limitadas, sendo intolerável que elas possam fazer 
todas as coisas porque isso traz humilhações.

Este fato se expressa na vida posterior e no amplo acesso re-
lativo da mulher à maioria das ocupações e também na luta amarga 
que é travada naqueles campos em que as mulheres estão melhor 
treinadas, como alguns serviços governamentais, em que surge 
oposição em dar à mulher trabalhos com altos salários ou poder 
administrativo sobre pessoas. Eis as duas maneiras mais comuns 
de os homens demonstrarem seu sucesso. Muitas sociedades 
educaram os meninos no simples pressuposto de que não fossem 
meninas. Há um lapso inevitável em tal educação, por transmitir 
o medo da perda do que se possui e de se manter para sempre a 
perseguição por esse medo. Mas quando, além do aprendizado, 
que se resume em que o menino não se torne uma menina, ele 
se vê continuamente forçado a competir com o outro sexo exata-
mente quando as meninas estão amadurecendo rapidamente, ou 
em tarefas femininas que por elas são melhor desempenhadas, 
estabelece uma ambivalência mais nítida. O homem americano 
tem de usar pelo menos parte de seu senso de autoestima mascu-
lina como tal, ultrapassando as mulheres em salário e . E as 
mulheres americanas concordam com eles, tendendo a desprezar 
o homem que é ultrapassado pelo outro sexo em alguma coisa. 
Quando as mulheres americanas ascendem a posições de poder 
e  têm grandes dificuldades no trato com os subordinados 
do sexo masculino que tenham um mínimo de sensibilidade. Não 
será um fracasso a situação em que se encontram? Elas tremem 
de medo quando ganham mais dinheiro que os maridos, na medi-
da em que desejam sentir-se femininas, ou então jogar o sucesso 
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na cara dos maridos sempre que a competição intersexual se mos-
trar acentuada. Assim, concluímos com o quadro contraditório de 
uma sociedade que parece abrir portas amplas à mulher, mas que 
interpreta cada um de seus passos na direção do sucesso como 
danos às suas próprias chances de casamento e aos homens que 
ela encontra.

É exatamente na classe média e entre aqueles que aspiram a 
uma posição nessa classe que esse antagonismo aparece com mais 
intensidade, pois entre as habilitações dessa classe estão aquelas 
em que é fácil à mulher se realizar e onde os homens se sentem 
mais aprisionados. Onde a masculinidade impulsiva e negada ou 
restringida em benefício da poupança, adia-se a indulgência para 
com os impulsos. As mães da classe média, ainda educadas e pre-
sas ao lar, possuem uma boa parte de tempo para educar seus 
filhos, dando ou recusando amor, dependendo das atitudes das 
crianças. E as virtudes da classe, tais como poupança, frugalida-
de, pontualidade, previsão, trabalho árduo, controle dos impulsos 
insurgentes, respeito à opinião dos outros, integração num có-
digo de maneiras, podem ser apreendidas. Aquelas habilitações 
em que o corpo desempenha um papel e nos quais é mais fácil ao 
homem atingir a superioridade, tais como a caça, equitação ou 
luta, estão ausentes dessa classe. As virtudes aprendidas na rela-
ção recíproca entre mãe e filho são padronizadas originalmente 
por via do aparelho gastrintestinal, que recebe, retém, ordena a 
expulsão, em que a criança do sexo masculino tem as compli-
cações de distinguir o controle imposto sobre a eliminação, da 
necessidade de manter disponível sua impulsividade masculina. A 
mulher, apesar de suas características femininas específicas não 
serem evocadas, tem menos problemas quando aprende a obser-
var as regras de tempo e lugar. Assim, através de toda a infância, 
o menino americano tem de competir no lar e na escola com me-
ninas que levam vantagem em quase todas as atividades que são 
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recompensadas, como por exemplo conduzir-se por si mesmas, 
sem lutas. O esporte, com sua relação próxima à força do cor-
po e à vulnerabilidade, permanece o único campo que é barrado 
à competição feminina, concedendo um escape pela vida afora 
para os meninos e homens americanos, ao menos nas páginas dos 
jornais. E o escape é necessário num jogo em que todas as cartas 
estão marcadas e mesmo assim não se pode perder, sob pena de 
perder o amor e, portanto, a autoestima.

Enquanto isso, qual é a posição da menina, cuja competição 
fácil e bem-sucedida com seu irmão é assegurada pelas condições 
do lar e do sistema escolar? Vista através dos olhos masculinos, 
ela é a irmã mais velha que se conduz facilmente e que sempre 
atinge suas metas. Em vez de se lhe dizer que não deve fazer tal 
ou qual coisa por ser menina, de que deve cruzar as pernas e 
baixar os olhos, ou sentar-se numa poltrona para cozer uma peça 
fina, dizem-se que deve aprender as mesmas coisas que o menino. 
Ao menino se diz que se deve envergonhar de apanhar de uma 
menina e invocam-se os símbolos desgastados da ampla superio-
ridade masculina para tarefas rotineiras, desde escovar os dentes 
a fazer as lições. O velho sentimento masculino no sentido de que 
para ser bem-sucedido sexualmente ele deve ser forte é invocado 
em benefício de atividades que perderam sua relevância imediata. 
Mas ao mesmo tempo se diz à menina que deve fazer as coisas 
melhor do que seu irmão, não porque ela se humilhará se fracas-
sar, mas porque é mais fácil para ela fazer bem as coisas. Esse 
paradoxo da competição menino-menina aparece no poema “No 
tempo da Escola” de Whittier, celebrando os prazeres e castigos 
da coeducação e relatando a história de uma menina que era me-
lhor que um menino na aula de linguagem80:

80  SCUDDER, H.E. (ed.). De 
Whittier. Cambridge: Houghton/Mifflin, 1894, p. 407.
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“Sinto muito ter respondido à pergunta, 
Eu detesto fazer melhor do que você,  
Porque” – disse ela –  
“Porque, você vê, eu o amo!”

E é significativo que o poeta, um homem, enquanto escre-
via tão carinhosa e atentamente sobre ela, justificava docemente 
como a atitude dela contrastava com a da maioria:

Ele vivia para aprender, na dureza da escola.  
Poucos ultrapassavam-no e  
Lamentavam seus triunfos, pois para ele foram 
fracassos  
Tal como ela – porque o estimavam.

E também surda e definitivamente desliga-se dela:
Querida jovem! A grama de sua tumba  
Há quarenta anos cresce!

Também na Nova Guiné o nativo relata a história da mulher 
que oferece aos homens os símbolos através dos quais se podem 
compensar de sua inferioridade em relação a ela e então afirma 
que melhor seria que a matassem. Amor nestes termos é inaceitá-
vel. Dessa forma, é moldado na menina americana um conflito de 
outro tipo. Também ela deve fazer suas lições e obedecer sua mãe 
se não quiser perder o amor materno, a aprovação da professora 
ou a recompensa, de acordo com o sucesso. Ela também aprecia o 
pão servido generosamente de geleia e a geladeira sempre aberta. 
São para ela, ao primeiro pedido feito. “São para as meninas”, diz 
o letreiro na janela de uma loja de doces em Nova York e para os 
“bons” meninos. São delas por direito natural, mas a que preço! 
Ao mesmo tempo que ela aprende bem as normas, se tem boas 
notas, se ganha bolsas de estudo, e se ganha trabalho juvenil, ela 
fez algo imperdoável a seus próprios olhos e aos olhos daqueles 
que a cercam. Cada etapa adiante no trabalho como americana 
bem-sucedida, a despeito do sexo, significa um passo atrás como 
mulher e, como consequência, um passo atrás infligido a algum 
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homem. Porque a masculinidade na América não é absolutamen-
te definida. Ela tem de ser mantida e merecida a cada dia e um 
elemento essencial na sua definição é ultrapassar as mulheres em 
cada disputa em que ambos os sexos participam, em todas as ati-
vidades a que ambos os sexos se dedicam.

Na medida em que a menina compartilha as atitudes da he-
roína morta de Whittier, ela rejeita o dilema. Claro, ela deverá 
pronunciar a palavra agora, no terceiro ano, porque o fracasso é 
amargo demais para sua alma pequena e orientada para o sucesso 
que há de vir. Mas mais tarde ela mudará de campo e sairá dessa 
competição incrível, partindo para um jogo de cartas marcadas, 
para um sucesso de outro tipo como mulher e mãe. A necessi-
dade desesperada de sucesso permanece. Ela é tão forte como 
no menino, porque o sucesso nela é exigido somente como o de 
todos os seres humanos e não como uma ameaça de que, se não 
for bem-sucedida, não seria considerada mulher verdadeira. Os 
meninos são desassexuados pelo fracasso. As meninas, se tam-
bém são bonitas, poderão ser mais desejáveis se necessitarem de 
um cavaleiro armado para ajudá-la em suas lições, mas isso está 
se tornando cada vez menos verdade. Sutilmente se difunde no 
país a exigência de um mesmo tipo de estrutura de caráter, tan-
to para o homem como para a mulher. Em 1946, numa pesqui-
sa de , perguntava-se aos homens qual de três mulheres 
bonitas ele escolheria para casar: uma jovem que nunca tivesse 
trabalhado, uma que tivesse trabalhado e sido moderadamen-
te bem-sucedida, ou aquela que tivesse trabalhado e tivesse sido 
extremamente bem-sucedida81. As preferências foram; 33,8% no 
segundo caso; 21,5% para o terceiro; e somente 16,2% para as 
jovens que nunca haviam trabalhado. As moderadamente bem-su-
cedidas ainda são as preferidas, e esta preferência é uma pressão 

81  “Women in America”. Parte I. In: Fortune, out./1946, p. 8.
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crescente no sentido de que a jovem trabalhe antes do casamento 
ou, pelo menos, até que venha o primeiro filho e volte a fazer al-
guma coisa, entusiasticamente, tão logo seus filhos entrem para 
a escola, seja um trabalho voluntário ou um “hobby”. Os homens 
não só querem que suas mulheres reafirmem a condição deles, 
sendo menos bem-sucedidas, mas também que gratifiquem suas 
aspirações competitivas por uma transferência, ajudando-os a 
serem “bem-sucedidos”. É provavelmente correto afirmar que 
a distância oculta entre “moderadamente” e “extremamente” 
significa, respectivamente, “sob a orientação de alguém numa 
área diferente da minha” e “superando-me na minha própria 
área”, com a ênfase geral no sucesso gradativamente surgindo. 
A jovem que nunca trabalhou está se tornando cada vez mais 
questionada. Talvez ela não pudesse conseguir trabalho, talvez 
se tivesse tentado fosse um fracasso e quem quer ser esposa 
tendo sido um fracasso, embora pessoalmente flexível e bem 
humorada? É interessante também que nas respostas femininas 
42,2% mulheres pensavam que os homens prefeririam uma jo-
vem moderadamente bem-sucedida, somente 12,1% pensavam 
que prefeririam aquela que nunca trabalhara e somente 17,4% 
achavam que a preferência era para aquela fortemente bem- 
-sucedida. Os comentadores de  continuam afirmando: 
“Evidentemente, os homens não estão tão medrosos de mulhe-
res capazes quanto elas pensam. Isso é especialmente verdade 
para homens pobres, 25% dos quais acham que a jovem muito 
bem-sucedida seria a esposa mais desejável. As mulheres pobres 
também concedem muitos votos para a terceira situação, en-
quanto as da alta classe média somente 12,3%”. E note-se que 
é na alta classe média que as meninas são mais tratadas como 
meninos na sua educação, competindo com homens mais dire-
tamente durante a infância e experimentando mais diretamente 
as pressões que acabei de discutir.
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Assim, através de sua educação e do desenvolvimento da 
expectativa vocacional, a menina enfrenta o dilema de que deve 
apresentar cabalmente sua habilitação para ser considerada bem-
-sucedida, embora não de modo excessivo; uma habilitação sufi-
ciente para conseguir e manter a ocupação, mas sem condições 
que a tornem por demais bem-sucedida ou sem vontade de aban-
donar o trabalho inteiramente em benefício do casamento e da 
maternidade. “Dois passos adiante e um atrás”, é a dança a que 
deve obedecer ou, senão, aceitar as consequências. E quais são 
elas? Fracasso no casamento? Se isso fosse tudo, não seria tão 
sério. Há mais mulheres do que homens no mundo e certas so-
ciedades concluíram ser bem possível estilizar votos de celibato e 
pobreza e ainda assim conceder vidas dignas às mulheres. A freira 
que oferece seu casamento e maternidade potenciais a Deus, em 
benefício de toda a humanidade e que troca a criação de filhos 
seus pela oração e cuidado dos filhos de Deus, poderá sentir-se 
parte de um plano divino, preenchendo o dever dos seres huma-
nos de “partilhar e proteger a vida dos homens e a vida do mun-
do”82. Nos ônibus lotados, nos vagões do metrô, onde os homens 
hoje permitem que as mulheres permaneçam de pé com os filhos 
nos braços – porque as mulheres ganham dinheiro, não? – os 
assentos ainda são dados a irmãs de caridade.

Mas a mulher nos Estados Unidos que escolhe uma carreira 
em vez de casamento não está conseguindo um lugar creditado e 
satisfatório no mundo. O mesmo sentimento que torna os ameri-
canos tantas vezes de uma generosidade sem par no mundo veta 
a entrada de alguns milhares de órfãos sem lar, além de nutrir 
o sentimento de que qualquer sucesso de uma mulher recoloca o 
problema da masculinidade do homem, frustra a possibilidade de 

82  Extrato de uma mensagem do Cardeal Spellman aos estudantes graduandos 
de Medicina da Universidade de Georgetown em 17/03/1946. In: New York Times, 
18/03/1946, p. 1. 
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o papel dela ser plenamente compensador. Se a mulher se realiza 
numa profissão como professora primária, os homens desertam 
dela ou então partem para expedientes tais como “as mulheres 
são incapazes de ensinar a história americana no segundo nível”, 
de modo que a prática dessa medida defensiva faz com que elas 
sejam diminuídas perante seus próprios olhos. Ninguém, nem os 
próprios homens, nem as mulheres com as quais competem com 
êxito acham que é boa coisa um homem inadequado conseguir 
um trabalho de diretor de escola, sobrepondo-se a cinco mulhe-
res melhor preparadas. Nenhum dos sexos se alegra com esta si-
tuação, nem as mulheres aptas, conscientes e trabalhadoras que 
poderão ser 80% das contestantes, nem os homens que poderão 
constituir os outros 20%. Uma ampla proporção deles suspeita de 
que a razão real para a promoção era simplesmente que “se queria 
um homem”.

Talvez esta situação em que mulheres aptas se veem sempre 
ultrapassadas em favor de um homem, após passarem sua vida 
numa profissão de “serviços”, na qual as virtudes femininas de 
imaginação para o detalhe e paciência para com os menores são 
fortemente solicitadas, seja uma razão importante para elas es-
tarem abandonando estas tarefas em benefício do trabalho em 
fábrica e negócios, nos quais não podem ser ultrapassados tão 
facilmente. E aqui outras armas poderão ser elaboradas. Pois en-
quanto as armas da professora primária e da assistente social são 
as da voz materna e da exigência persistente de que os homens 
sejam bons, as armas da mulher nos negócios nos Estados Unidos 
poderão incluir aquelas da mulher que usa seu sexo para atingir 
os fins ambicionados. A tragédia 83, de Ilka Chase, 
trata exatamente dessa situação de ameaça que as mulheres bem-
-sucedidas nos negócios representam para si mesmas e para o ho-

83  No leito choramos [N.T.].



389

mem que amam84. A menina que ouve a chamada para o sucesso 
mais avidamente do que a chamada para a sua futura condição 
de esposa e mãe volta-se para uma ação competitiva em que vale 
tudo. Seu irmão foi melhor treinado com vistas à futura condu-
ta num mundo competitivo. , nenhuma traição aos mais 
fracos, nenhuma vaidade são partes da ética que ambos apren-
deram nos , mas aqui a ideia de que os meninos são 
mais fortes do que as meninas é mantida de fora. Algo da decisão 
dela para a realização poderá surgir dessa comparação, da asser-
tiva segundo a qual os meninos devem ultrapassá-las. Algo de sua 
decisão poderá advir de barreiras que lhe foram postas porque 
“as mulheres sempre saem para casar”. Talvez também da ironia 
de um irmão ou pai que afirmava que “as meninas não têm jeito 
para os números”. Quaisquer que sejam as razões, ela foi rotulada 
como mais fraca e não existem regras na vida americana para a 
boa conduta dos desfavorecidos. Na medida em que as mulheres 
americanas – a maioria delas – seguem essas regras de  
do dar e receber sem privilégios de uma parte, elas se veem a si 
mesmas como seres humanos fortes, tão humanas quanto os ho-
mens, de quem recusam tirar proveito. Mas para a mulher que se 
realiza num campo masculino a boa conduta é quase impossível, 
porque toda a sociedade assim definiu. A mulher que se realiza 
melhor que o homem – e num campo masculino não existe outra 
alternativa prática senão a de ultrapassar um certo número de 
homens – fez algo hostil e destruidor. Na medida em que como 
mulher ela tem uma beleza ou um charme qualquer, sua conduta 
é ainda mais destruidora. A mulher masculinizada, a mulher feia 
poderá ser tratada como um homem dissimulado e assim terá seu 
sucesso perdoado. Mas para o sucesso de uma mulher-mulher 
não há álibis; quanto mais ela o for, menos poderá ser perdoada. 

84  CHASE, I. In Bed We Cry. Nova York: Doubleday, 1943.
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Isso não significa que todas as mulheres que entram no mundo 
dos negócios ou naqueles campos em que constituem uma mino-
ria sejam hostis e destruidoras. Mas significa que qualquer mulher 
que na infância teve uma parcela maior de destrutividade desen-
volvida e reprimida está em perigo psicológico se colocada num 
papel que é também tão destrutivamente definido. Para a mulher 
cujas atitudes maternais estão altamente desenvolvidas a posição 
poderá ser totalmente intolerável.

Assim, irmão e irmã, menino e menina educados juntos, 
aprendem o que cada um deseja do outro e o que cada um pode 
dar ao outro. A menina aprende a disciplinar e silenciar uma am-
bição que sua sociedade continuamente estimula, como todas 
aquelas que trabalham em escritórios creem estar em “carreiras”, 
e carreiras glamurosas, onde a maioria dos homens com habili-
dades semelhantes têm simplesmente “trabalho”. E há a situação 
que parece tão estranha superficialmente, segundo a qual quan-
to mais as mulheres trabalham, menos elas parecem interessadas 
numa batalha que lhes permite realizar-se profissionalmente. Na 
primeira metade do século XX a jovem especialmente apta, que 
ia à universidade, buscava uma profissão, uma carreira. A ideia 
do casamento era muitas vezes posta de lado como um . 
Hoje, a jovem com a mesma habilitação está geralmente admitin-
do que quer se casar e se mostra mais propensa a sacrificar sua 
carreira para tal, e não o contrário. Porque é hoje mais e mais 
aceito o fato de que elas devem trabalhar até que se casem, bus-
cando duramente adquirir habilitação e profissão. Se possuem 
cérebro, capacidade e virtuosidade adicionados à necessidade de 
vencer, poderão ser levadas a se endurecer no trabalho, mas nun-
ca a ponto de bloquear o desejo de casar. Se o casamento foi 
infeliz, poderá significar trabalho a vida inteira.

A sociedade tampouco trata hoje a mulher que não é esco-
lhida com a simples piedade devida à florzinha do século XIX. Ve-
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reditos menos atenciosos tais como “ela deve ser neurótica”, “ela 
não liga”, “ela não aproveitou suas chances” afloram facilmente 
aos lábios de mulheres jovens casadas, referindo-se a uma mais 
velha. Realização para uma mulher significa encontrar e manter 
um marido. Isso é mais verdade do que uma geração atrás, quan-
do os homens ainda eram aceitos como os que faziam a escolha 
e algumas mulheres achavam sua nova liberdade fora do lar tão 
intoxicante de modo que resolviam mergulhar no trabalho. E não 
é surpreendente num mundo onde os homens solteiros são vistos 
como um fracasso em termos de relações humanas, um espécime 
estranho, que, a despeito de todas as jovens que têm para casar, 
nunca conseguiu encontrar uma. Trata-se de pessoas preguiço-
sas demais e sem vontade de se esforçar. Mas quanto mais bem- 
-sucedido é um homem em seu trabalho, mais certamente todos 
esperam dele um marido desejável. Quando o mesmo acontece 
à mulher, mais as pessoas se preocupam de que não será uma 
esposa bem-sucedida. A pesquisa de  sumariava as razões 
que os homens deram quando preferiram o tipo extremamente 
bem-sucedido de mulheres: “Sua maior eficiência e compreensão 
do dinheiro e sua habilitação em ajudar os maridos: poucos viam 
a inteligência dela como um bem e praticamente nenhum afirma-
va ser mais fácil conviver com ela”. O desgastado provérbio “os 
melhores cozinheiros são homens” devia ser completado com o 
reconhecimento de que os homens americanos não se conforma-
riam de ser maridos de cozinheiras famosas.


