,y

••

•
"

.

~:

TENSOES E RELAÇÚES NA CONSTITUIÇÃO DOS G~NEROS:
TltJ\.JETÓRL\S.lCXI'EImNClAS
E SIGNIFICADOS
Adriane de Mello Bolf(UFRGS)

95GT1824
Boff, Adriane de Mello
Tensões e relações na constituição dos gêneros:
trajetórias, experiências e significados

ar RELACOE.C) DE

GÊNERO

Sessão - Sexualidade: Gênero e Subjetividade.

IX Encontro Anual da ANPOCS
Caxambu, 17 a 21 de outubro de 1995.

.

•

1

Tensões e relaçees na constítuíção dos g&1a-os: trajetórias,

experiâtdas e significadosAdriane de Mello BotI

A partir de urna pesquisa realizada em um dado segmento de grupos populares no
Brasil urbano. composto de homens e mulheres que freqüentam o "Adeus à Solidão",
programa radiofônico que viabiliza encontros de casais, apresento .histórias de amor e seus
significados no contexto onde elas são construí das, pretendendo recuperar um código
particular de expressão de sentimentos, que, por acontecer em um "ramo" dos chamados
grupos populares confronta-se com o próprio código afetivo dos pesquisadores.
Já que gênero deve ser pensado como interpretação ideológica da diferença (que não
está localizada somente na relação homem-mulher), conforme apontou Foucault, Derridá e
outros, devemos considerá-to como um jogo discursivo no qual concorrem pesquisador e
sujeitos pesquisados. Na presente comunicação, essa instância reflexiva aparece na análise
de um código especifico de expressão dos afetos que veremos a seguir.
No contexto do namoro no rádio, freqüentado por homens e mulheres entre 50 e 70
anos de idade, fatores como a trajetória conjugal e afetiva, situada com relação ao curso de
vida dessas pessoas, oferecem qualidades
específicas às narrativas amorosas e à
constituição dos sujeitos masculinos e femininos em questão, Ademais. revelam a
necessidade de cruzar gênero com esses itens - curso de vida, trajetória conjugal e afetiva que moldam especificidades das narrativas amorosas femininas e masculinas, já que as
pessoas em questão vão construindo-se, quanto à questão gênero, pennanentemente na
relação com os outros. É DO fluxo social que as identidades variam e são multifàcetadas DOS
momentos dos agenciamentos entre si nas relações sociais.

o mUverso do namoro

no rádio

o "Adeus à Solidão" é um programa de uma estação de rádio AM. de Porto Alegre Rádio Farroupilha - que viabiliza encontros de casais. O programa é conhecido por aqueles
que dele participam como namoro no rádio. Esse programa é tnuumitido ao vivo. e as
pessoas que desejam participar dele deslocam-se até a Rádio aos sábados à tarde - ocasião
especialmente reservada pela emissora ao namoro no rádio.
Com a ficha em mãos, os locutores encaminham os encontros, divulgando, pelo
microfone) 08 dados da pessoa que está ali procurando um companheiro e as can&rterfsticas
da pessoa que desejaria encontrar. A apresentação daquele que está procurando um
namorado na maioria das vezes estende-se para além dos dados da ficha. A conduçlo dos
depoimentos por parte dos locutores dá lugar a depoimentos preferentemeote informais que,
por vezes, trazem à tona longas histórias afetivas passadas ocorridas eoIre ex-namorados
e/ou ex-companheiros. Há toda uma sociabilidade festiva, cujo tom ora é de brincadeira, ora
é "melodramático".

·lste lraballo foirealizado para ciscusslo no XIX la:oDtro Anual da ANPOcs, 1995. Baseia-se em a9mas
ciseWdas em. miDba dissertacio de mestrado em. ADtropoIotPa ~PRos.
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Dentre a população que participa do namoro no radio, concentro a atenção nas
pessoas que freqüentam assiduamente o programa e que' constituem, aJi, uma rede de
relações sociais mtensas, através da qual é possível as pessoas se conhecerem entre si.
Esses sujeitos são denominados de freqüentadores do namoro no rádio, classificação que
guiou a delimitação do universo qUE'investiguei, através do contraste com os visitantes

flutuantes '.
já ter sido casado. Entre
as 69 pessoas com as quais tive contato regular, a esmagadora maioria disse já ter
A maioria dos freqüentadores do namoro no rádio declarou

experienciado alguma forma de matrimônio. Destas, todas casaram, no mínimo, duas vezes.
Essas pessoas habitam diferentes bairros de Porto Alegre. A maioria reside em vilas de
invasão. As mulheres raramente moram sozinhas, porque a coabitação, em geral, é
organizada pejo laço mãe-filhos. No caso dos homens, estes alugam solitariamente algum
cômodo no centro da cidade ou na periferia São pessoas que raramente possuem empregos
fixos: são costureiras, faxineiras, trabalhadores da construção civil, jardineiros. E muitas
delas somam ao orçamento oriundo da aposentadoria, a renda de outras atividades
esporádicas.
Esta pesquisa circunscreve-se às pessoas que freqüentam o namoro no rádio e à
sociabilidade na qual estão mergulhadas . Contudo, é importante contextualizar a pr6pria
Rádio. A Rádio Farroupilha, no total de sua programação, obtém 43.5 pontos de audiência
na área de sua cobertura, que envolve a chamada Grande Porto Alegre. Caso se acrescentem
nessa audiência os outros 93 municípios do Rio COnde do Sul, com provável 89% de
domicílios de cobertura. a Farroupilha atinge a possibilidade de mais de \DO milhão de
ouvintes, conforme dados do Ibope 3. Essa emissora de Rádio faz parte do complexo de
comunicação encabeçado pela RBS 1V, transmissora da Rede Globo no Rio Grande do Sul,
e pela Zero Hora, jornal diário de maior tiragem no estado. O público-alvo da Farroupilha é
composto pelos chamados "grupos populares". A máxima aauaciada durante as
programações da Rádio - "O que o povo canta, o que o povo gosta de ouvir, Farroupilha, a
rádio da comunidade" - coloca em relevo sua tendência em cativar determinada audiência
"popular". As músicas rodadas são do tipo "sertaneja" e das trilhas sonoras das novelas da
Rede Globo de Televisão.
As narrativas amorosas: trajetórias. experiências e significados
1- A Aproximação Amorosa

I

Realizei, eIIb-e abril de 1994 e novembro do mesmo ano, SI entrevistas informais e 18 entrevistas pririlegiando as histórias

~ vi.ia. Ehtuei. também, ob~es
mulheres; g~)
suas o~es
Estas obs~~es,

DO

NDIIoro 110rádio durante cinco meses e visitei as casas de aIaumas pessoas (J3

que conheci naquele local (durante estes mesmos cinco meses). Ai busquei observar, especialmeote,
familiares e as re1aç~e5 com a vizinhança, aspectos que contextua!izariam a particWaridade do namorar.
entretanto, !lio contemplaram todos os fr~entadores
do "namoro ~ rádio·, devido, entre outros

1IlütWos, à ibersidade geOjJ"áfica de suas moradias. As observaç6es nos locais de moradia Dlo foram observaç6es tAo
freqUentes e densas quanW as 'fle realiui no -namoro DO rádio·, pois o deresse da pesquisa centnma-se na interaç!lo das
pessoas que participavam do proarama

PIiI'll

maiores detalhes referentes é IMtodoloaia de pesquisa, ver Boff (J994: Z6-3Z).
Solidlo" e deixei de lado as discus~es associadas ,

semdo, privilelJieia iot~lo dos freqllentadores do -Adeus'
própria Ráio - coonmicaçto de lOUSas, recepçllo ete,
J o.dos okidos na pesquisa de Cbqas, 1993: 5l.3.

;Z Nesse
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Antes de expor as histórias de amores contadas e recontadas no namoro no rádio e
entrar na dicussão acerca das narrativas. passaremos os olhos sobre a aproximação amorosa
entre candidatos ao namoro.
Diferentes trabalhos inventariam os sinais de comunicação entre bomense mulheres
no processo da aproximação que prenuncia 08 encontros amorosos. Sobre grupos
aristocratas e burgueses, a literatura antropológica e a história social catalogaramuma série
de mensagens delicadas. que asseguravam o pudor feminino:' os olhares cruzando-se
discretamente, o rubor. o sorriso, a seqüência de determinadas gentilezas, a troca de
palavras e toques limitados 4.
As aproximações entre pretendentes no namoro no rádio são tàrmnladas a partir de
olhares e sorrisos, que sinalizam permissão insinuante ou recusa quanto à aproximação,
dados num foottng peculiar - diferente daquele footing que inclui cmela, descrito por
Azevedo (1986) e muito mais próximo à descrição de Esteves (1989), pelo seu caráter
direto e com pouca intermediação -, onde homens e mulheres desfilam no trânsito entre o
estúdio e os arredores da. Rádio. Além da. troca, sem demora, de olhares e sorrisos
concordantes, aparecem tambéminvestidas compoucos rodeios.
Certa vez, no interior do estúdio, Calmo exibia-se com uma chave de carro (da firma
onde estava trabalhando), trocando lentamente a chave de \DD bolso da calça para o outro.
Em dado instante, Calmo olhou firmemente para uma mulher loira, que estava sentada nmn
dos bancos com uma criança no colo. Ele, então. com mn sinal - movimentando
discretamente o pescoço em direção à porta do estúdio - sugeriu-lhe um encontro no
corredor. Ele saiu. Ela saiu em seguida Minutos depois encontrei os três (Calmo, a mulher e
a criança). Estavam em .frente à porta de entrada da Rádio, e Calmo descansava sua mão
sobre o braço em que a mulher segurava a criança. O enlace de braços. além de toques
furtivos, foi um dos poucos contatos corporais entre namorados que percebi no namoro no
rádio.

Ali, homens e mulheres aproximam-se dos pretendentes com intervenções verbais
diretas: "O senhor (a) está aqui para namoro?" Ali, o processo de aproximaçaoamorosa não
fornmla mensagens delicadas e românticas. Tem-se, apenas, flertes e footing singulares e
participações nada oblíquas ou melindrosas: ''Eu tenho interesse em conversar com o
senhor." As mensagens que revejam interesse por algum pretendente 110 pouco sutis e
aparecem de forma muito breve. Como descrever, então, as manifestaçôea de afetos entre as
pessoas que .freqOentamo namoro no rádio, a partir de ilustrações tio concisas?
Na literatura antropológica brasileira, raras vezes se encontram trabalhos que
abordem as questões afetivas, apesar da sugestão lançada, há muito tempo,por Mauss, em "A
Expressão Obrigatória dos Sentimentos'. Excetuando as pesquisas ligadas às camadas
médias (ver. por exemplo, Velho. 1986). há uma lacuna de grande env~
no que toca a
estudos sobre OB afetos nos chamados grupos popular-es - universo social aqui investigado.
Apesar de a questão da reciprocidade e hierarquia, discutidas nas pesqaísas antropológicas
acerca da moralidade e dos pnncípios organizadores da família e da relação homem-mulher
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~, lançar luz sobre a constituição dos afetos, não se encontra na literatura antropológica,
assim como se locaJiza na história social, grande inspiração sobre as maneiras de namorar e
as expressões dos afetos dos chamados grupos populares. Como pensar. então, num modo de
investigação dos afetos nesse universo social';'
Uma abordagem instigante. tomada da área clássica de estudos tribais, foi elaborada
por Renato Rosaldo (1993), ao retomar sua análise sobre os ilgots e a caça de cabeças.
Como falar sobre a força cultural das emoções? - pergunta o autor, É preciso, segundo ele,
considerar a posição do sujeito dentro de um campo de relações sociais a fim de alcançar
sua experiência emocional. Além disso, o próprio pesquisador deve estar "posicionado" a
fim de captar a experiência emocional dos sujeitos pesquisados.
Aos moldes de Rosaldo (1993), que em constante diálogo - emotivo e autobiográfico
- propõe pensar os "nativos" e o pesquisador como atores sociais, busquei entender o código
de expressão dos sentimentos do universo social em questão.
Entre as pessoas que freqüentam o namoro no rádio, não há verbalização explícita
acerca do amor, isto é, apesar de essas pessoas contarem histórias e comentar sobre pessoas,
namorados, antigos companheiros ... não são tecidas filosofias ou metalinguagens sobre o
sentimento amoroso õ. Contudo, ao longo da pesquisa de campo, fui percebendo que se elas
declaram estar à procura de moradia ou alguém para prover seu sustento, isso não exclui
amores) vaidades e outros aspectos subjetivos que fazem parte do processo da sedução.
Qualquer um que é alfabetizado nessa linguagem saberá ler, nesses sinais, discursos sobre o
amor. Tais sinais, então, são tão Claros quanto os que se encontram em qualquer soneto ou
poesia "romântica".
Não é por outra razão que apresento aqui histórias contadas e recoetadas pelos
freqüentadores do namoro no rádio sobre amores e desamores passados. Proponho, com
isso, que essas histórias sejam encaradas como um caminho que se abre para a descrição das
manifestações de afetos no namoro no rádio, já que declarações verbais sobre amor, ao
modo como sugeriu Machado (1982), nem sempre são explicitadas. Partindo dessas histórias
e acrescentando a elas a contextualização e especificidade acerca das pessoas que
freqOentam o namoro no rádio, desenvolvidas até então, tem-se, a meu ver, tBIl retrato de
suas experiências emocionais.
2 - Narrativas no Namoro
Conforme já foi mencionado) as pessoas encaminham-se até o microfone com o fim
de solicitar mn(a) companheiro(a). Nessa ocasião, os indivfduos expõem as expectativas que
têm a respeito dos futm-os namorados, recordando, não l"8I"U
vezes, suas histórias de
(des)amores passados. São histórias que, apesar de se referirem ao passado. buscam
audiência do narrador no presente 7. Proponho, neste texto, mna reflexão sobre o que dizem
(1m); Macedo, (1979); SaJem. (1981); Duarte.. (1987). (l988); Woort:mam; (l9S7); Sarti;
~1989), entre outros.
lrabalho de Machado (1982:)1-3), que problematiza a questão da y-eriJallarão uplídla oa aio .~
do amor
(arifo meu), comparando repre5entaç~es verbais do amor eoIre jovens meninas de classe m~lia e de camadas populares, foi
lDUÍto e~cedGr
para essa ioterpretaçlo.
Quanto i relaçIo emre o narrador e os &tos que ~
ques16es acerca da teJqlonidade, 'ler TodoroY (1969).
S Ver. por exemplo. Durham.
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essas histórias a respeito da forma de expressão de afetos entre homens e mulheres. à medida
que as mensagens que anunciam atração entre candidatos ao namoro aparecem aqui de
maneira muito exígua e fugidia A insistência das histórias contadas fornece amplo material
para a presente pesquisa, diferentemente das poucas e breves intervenções com vistas à
aproximação dos pretendentes. colhidas em campo.
Alguns antropólogos que estudam sociedades tribais se defrontam, há muito tempo,
com seme lhante problema Quando Michelle Rosaldo (1980: 31) ÍD10rmasobre o momento
no qual seus amigos ilgots tentavam explicar suas idéias sobre ciúmes. raiva. energia.
bem-estar, sabedoria, densidade dos "corações", ela diz que essas questões nunca eram
respondidas de forma evidente. Os ilgots construíam relatos de coisas que eles fizeram e
disseram, "A observação direta é sempre dificil, quando se estuda a atração sexual ou o
desenvolvimento de mna paixão" diz MaIinowski (1983: 291). Segundo o autor (1983: 292),
os relatos de "tragédias" passadas e de aventuras eróticas foram, sem dúvida, as fontes
primordiais para suas descrições sobre as práticas amorosas entre os trobriandeses.
Renato Rosaldo (1993: 141-3) chama a atenção para a importância de Ievar em conta
as narrativas dos protagonistas sobre sua própria conduta, como forma de análise social. O
autor diz que ao invés de ser meramente ornamental, uma pitada de cor local. as narrativas
dos protagonistas sobre suas próprias condutas merecem séria atenção como forma de
análise social, pois o que para "nós" pode parecer universos conceituais distintos ou em
oposição, para os protagonistas, especialmente no tocante à experiência emocional, pode
apresentar-se de uma forma plena de sentido.
Se devemos levar em conta as narrativas "nativas" sobre sua. experiência emocional.
a narrativa que aparece de forma abundante, entre as pessoas que freqOentam o namoro no
rádio é aquela que diz respeito a relatos sobre experiências afetivas passadas. Tendo em
mente as sugestões levantadas acima, busco. então, as manifestações de afeto entre as
pessoas que freqQentam o namoro no rádio, a partir de suas D31T3tivas. Narrativa é
entendida aqui conforme Greimas e Courtes, s/d, citado por Maluf(1993: 57). mna história
contada, de caráter figurativo, envolvendo o narrador e outros personagens com inicio, meio
e fim..

Há. uma vasta gama de questões que envolvem considerações conceiniais com
respeito à narrativa Desde a formação de modelos de mna estrutura discursiva de
comunicação efetuada pela antropologia estrutural de Lévi-Sfnmss (1981; 1976), baseada
mun sistema de oposições e correlações entre vários elementos. desenvolveu-se um campo
de reflexões fimdamentais com respeito à teoria narrativa Todavia. o presente estudo
circunscreve-se ao uso da narrativa como instrumento analítico. ou seja, como um modo de
organizar as histórias continuamente narradas pelas pessoas que fi-eqoem.n o namoro no
rádio. indispensáveis ao contexto que pretendo aqui descrever, uma vez que a narrativa.
segundo Seixo (sld: 13), vem associar-se, a partir de determinado momento, à lógica da
"colocação.do sujeito" (demmciando que o que se conta não se resíringe à estrutura mais
emergente do emmciado).
2.1 - A situaçAo da narrativa: palco e platéia
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Na ausência de declarações amorosas do tipo daquelas contidas em postais e cromos
trocadas por namorados, elegi a produção e audição de histórias em relação a experiências
afetivas anteriores, recheadas de alusões à mentira, ao engano, não só pela incidência
dessas narrativas, mas também porque através delas pude alcançar parte do código de
expressão dos afetos do grupo de pessoas que freqüentam o namoro no radio (é importante
lembrar, mais uma vez, a sugestão de Renato Rosaldo (1993: 142-3), quando ele diz que o
que para "nós' representa mundos conceituais distintos, para os protagonistas das narrativas
parece um universo prenhe de sentido).
A análise das narrativas busca aqui considerar o ambiente no qual a história está
sendo construída • no estúdio e corredores da Rádio. entre homens e mulheres. muna
situação de namoro: a platéia que participa. ouvindo ou apoiando as histórias contadas e o
objetivo da construção de uma narrativa e não de outra qualquer, seduzir um parceiro,
capturar a atenção das pessoas e produzir uma história a respeito de si.
Com relação à platéia que ouve as histórias contadas, é importante recordar que, no
estúdio, cria-se uma "pequena comunidade" de freqüentadores - pessoas que se conhecem e
que, em solidariedade umas com as outras, impõem nonnas de conduta, isto é, regras que
dizem respeito à reação conveniente da platéia Ilustro essa idéia com uma cena ocorrida no
interior do estúdio da Rádio.

FIa véspera do "dia dos namorados". Enquanto um homem grisalho contava ao
microfone seus reveses a respeito da ex-parceira que o abandonou, Valtino, que visitava
pela primeira vez o programa, comentou em voz alta e com ares de deboche: "E por que não
segurou as rédeas?" Duas mulheres e um homem, ambos freqüentadores assíduos do namoro
no rádio, olharam para trás, onde estava Valtino, e encaram-no com "cara feia". Valtino
calou-se e saiu do estúdio. Parece que o visitante estava mal-informado sobre o que costmna
acontecer no namoro no rádio.
Ao mesmo tempo que as redes ali estabelecidas censuram os outsiders, os
freqüentadores permitem-se, por outro lado. dar palpites constantes sobre as histórias
contadas. Estão a todo momento concordando e dando razão 80S outros, ouvindo com
atenção e apoiando suas histórias. Sempre há uma espécie de debate travado pela platéia que
ouve as declarações, discutindo e leVBOt.andohipóteses sobre o que faria no lugar do
narrador, Esse debate fornece um quadro pincelado por sentimentos de apoio àqueles que
expõem as histórias: "Se fosse comigo eu fazia igual",
H~ nesse sentido, um certo fascínio em contar e recontar essas histórias. O
encadeamento da história e a possibilidade de ruptura previamente conhecida - o que em
linguagem corrente denomina-se de "moral da história" - fornece a simbologia de uma troca,
que repousa no prazer da narrativa, localizado na ClDIIplicidade edre ouvinte e locutor.

o objetivo da história é, de alguma forma, "cativar" o mterlccuter - no mínimo
entretê-lo e, se for do sexo oposto, seduzi-Io. No processo de construção da história, as
pessoas produzem moa imagem positiva de si, tendo como referência um código de honra a.
Nesse código, inúmeras vezes descrito na literalm'a antropológica, o homem deve assmnir o
• Conforme ~RiYers

(1911: 1).
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papel de provedor e em troca tem o afeto exclusivo da mulher, que deve zelar pelo
estabelecimento do conforto do lar. No idioma da honra, a mulher deve mostrar-se sincera.
case: ra - qualidades associadas à reserva e à deccncta na relação com o parceiro - e o
homem deve mostrar-se trabalhador, um sujeito que "assume o compromisso com a casa" qualidades que descrevem disposição viril.
No namoro no rádio, vislumbra-se, de fato. nas declarações de seus freqüentadores,
a evidência constante desse "pacto de reciprocidade entre 08 sexos". Ao lançar mão dos
valores desse modelo ideal, as pessoas buscam conquistar o consentimento social de uma
imagem positiva de si, que dê crédito público ao orgulho pessoal. No estúdio, no entanto,
afirmam a norma evocando rupturas: constroem uma imagem positiva de si em oposição à
imagem negativa do ex-companheiro. A mulher fala de si como uma pessoa sincera, com
sentimentos, como uma mulher caseira, ao passo que o ex-companheiro é mentiroso, semvergonha, só quer saber de farra e bebida. O homem fala de si como um sujeito
trabalhador, SIncero, que "assume o compromisso com a casa", enquanto que a mulher é
menti rosa, engana, abandona e só está inte ressada no di nhei ro do parceiro.
Numa listagem de palavras-chave encontradas nas histórias de amores e desamores
passados, evidenciam-se pares de oposição, nos quais o narrador coloca-se positivamente
em contraponto ao ex-cônjuge ou ex-namorado, descrito negativamente. Ou seja, quem rompe
o pacto é sempre o outro,

1- As mulheres que participam do namoro no rádio fuJam de si em relação aos excompanheiros:
'
sentimental
smcera

X

recatada

X
X

rendada
c
iehosa
zelosa
caseira

X
X
X
X

2 - Os homens que participam do namoro no rádio falam de si em relação às excompanheiras:
confiável
casadouro
sincero
trabalhador
afetuoso

X mentirosa
X namoradeira
X
X

X

adúltera
'ora
interesseira

..
:,.
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É fundamental lembrar que as pessoas que freqüentam o namoro no rádio já casaram
mais de urna vez - das 59 pessoas que tiveram alguma experiência conjugal, todas casaram
no mínimo duas vezes. Em 'lista dessa trajetória conjugal, chegam ao namoro no radio
ressabiadas e, por conseqüência. a relação delas com a norma manifesta-se de modo
singular. As oposições destacadas acima sublinham a ruptura freqüente do pacto conjugal,
evidenciando o receio entre os sexos de investir na relação e em troca ser enganado.
passado para trás, de não receber do outro a parte que lhe cabe. Se é que se pode falar de
um "pacto de reciprocidade" entre os sexos, esse pacto aparece de forma pouco tranqüila
Cientes da transitoriedade das relações conjugais, em fimção da troca constante de
parceiros, e considerando a falta de possibilidade de beneficios a longo prazo, as pessoas
aparentam querer tirar maior proveito lUD do outro no decorrer da relação. Assim, longe de
um ambiente completamente despreocupado e pacifico, os casais procuram manejar uma
troca que lhes assegure um mínimo de vantagens. É nesse contexto que se produz uma forma
particular de expressar os afetos e que tem a ver com esforços no sentido de satisfazer o
orgulho pessoal.
2.2 - A seqüência narrativa
Pela recorrência, no namoro no rádio, de certas histórias e não de outras, considero
que as pessoas contam, ao seu modo, como são constituídas as aproximações amorosas; há
uma força explicariva, com respeito ao código de expressão dos afetos, na incidência de
determinadas histórias 9. São apresentadas aqui uma narrativa feminina e outra masculina
que exemplificam quais elementos são evidenciados no total das narrativas coletadas ao
longo da pesquisa São histórias recorrentes que anunciam uma seqüência narrativa 10: num
primeiro momento aparece wna situação aparentemente harmoniosa; em seguida, surge algmn
evento que rompe com esse estado inicial; associada a essa ruptura o narrador coloca em
cena a figura do ex-companheiro(a) classificando-o como responsável pela alteração do
estado «harmonioso" inicial; nesse instante aparece a antoqualificação do narrador como um
sujeito disposto a resistir a maleficios causados pelo parceiro. A lógica dessas narrativas
não varia de acordo com o sexo de seus emmciantes. O elemento diferencial das narrativas
masculinas e femininas diz respeito aos valores acionados no momento em que o narrador
atribui qualidades com respeito a si: as mulheres qualificam-se por meio da rubrica do
recato e "esperteza» e os homens qualificam-se através da disposição viril de "ser
trabalhador" associada ao ideal do companheiro-provedor.
3 - Namoro nas Narrativas
3.1 - Uma narrativa feminina: a mulher esperta. e "valente"
9 Conforme

sugeriu Mariza Corrfa,

OJ

O Rsmsor dM St:si.tu tk E1IUa, Comunícaçlo na foi ReuniIo Resional ABA-SuI •

1993.
iC No observaçlo
das iDúmeras histórias de desaceno« relatadas no namoro no rádio. esbarrei em uma !6l1ica nllITlltin tal
como foi operada por Todorov (1969). onde o texto t n&rencial e se apresenta com uma temporalidade representa4&. Pan o
autor, a =idade traosfrisica ~ a seqUncia, Í$tQ é, o encadeamento 16~co de funç4es (aç4es) unidas entre s:i e que coa:!pOrta

'emrre um ekmento de ruptura, de mudança com respeto ao estadcJ inicial. A 'funçlo' (ou açlo) ~ de'empenhada por uma
personagem e defirida do ponto de Ma da sua sijni.ficaçAo no desenrolar da intriaa A característica da n&mlti9a. portarJlo, 6
o pro<:esso de -nnsfwmaçlo' que permite a passaaan de um primeiro estáaio a um seJUlldo estáaio, oode 6 loclizado,
sei'Jlldo Seixo (sld: 14). "um processo de meIboramedo ou de ~Io·.
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"Eu conheci ele ali na sala de espera [da Rádio]. Ele foi me visitar e
em seguida [1 semana depois] nós começamos a morar junto na minha
casa, porque ele não tinha casa Inclusive, ele me dava as coisas todas.
A gente vivia uma vida simples, mas maravilhosa. Depois foi
enfraquecendo o namoro, porque ele mentia muito. E quando urna
mulher pega um homem ela quer que ele seja uma pessoa sincera Pois
eu dei um trote no telefone. onde ele trabalhava, e peguei ele. fiquei
sabendo que ele tinha outras. Eu lava sentada com a Sirlei e disse para
ela que eu ia telefonar, pois tinha me dado um palpite que eu ia
descobrir algo da vida dele. Telefonei como se fosse uma conhecida.
uma amante dele e ele foi respondendo. Aí eu fui perguntando: 'Que
horas eu posso ti esperar? Às 2 horas, sábado? Tu não tem medo da tua
mulher te pegar?' E ele disse assim: 'Não. eu não tenho mulher. Eu sou
livre'. Enquanto que era eu que tava conversando com ele. Dai eu disse:
'Então, sem-vergonha, tu não tem mulher? Pois é a tua mulher que tá
conversando contigo'. Aí ele caiu durinho. Dai eu fui no serviço dele.
Cheguei Já, os amigos dele pegaram no pé dele. Eu fiquei com vontade
de nem sei o que fazer. Porque é triste a gente dentro de casa e ele por
aí. Aí ele veio para me abraçar e eu disse: 'Não, sai. Porque agora a
gente vai conversar. Quer dizer que tu tem outra Quer dizer que tu tem
uma companheira para lavar tuas roupas, mas no sábado de tarde, na
hora do passeiozinho tu tá é gastando dinheiro com a outra Pois para
mim não me serve. Não dá mais'. Aí. nós tenninamos." (Ivonilda, 47
anos, empregada doméstica)
Quebrado em partes o depoimento de Ivonilda, tem-se a seguinte história:
1. a aproximação do casal e o convívio inicial, quando tudo é "maravilhoso";
2. a desconfiança da transgressão do parceiro: "Eu tava sentada com. a Sirlei e disse
para ela que eu ia telefonar, pois tinha me dado lDD palpite que eu ia descobrir algo da vida
dele.";
3. a construção de categorias em oposição: o eu-"sincero", traído, que suportava tudo
"dentro de casa" e o outro- "mentiroso", traidor. que "passeia" e "gama dinheiro com a
outra";
4. a questão da nmlher "esperta": "Pois eu dei mo trote
trabalhava, e peguei ele ... ";

DO

telefone, onde ele

5. a presença da figura da mulher ''valente": "Daí eu fui no serviço dele".
6. a tentativa de reconciliação pela parte acusada: "Aí ele veio para me abraçar ...";
7. a recusa da proposta de reconciliação - a volta por cima, o troco dado: "Pois para
mim não me serve. NIo dá mais. Ai. nós terminamos."
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A mulher "enganada" queixa-se. AJ~m de se estar diante de um contexto onde a
privacidade é pouco possível, Ivonilda não guarda segredo ao relatar a história, pois, assim.
divide com os ouvintes sua "tristeza" e, ao mesmo tempo, vinga-se do companheiro narrando
a "traição" e a forma como foi resolvida a crise - "Pois para mim não me serve. Não da
mais. Aí, nós terminamos". O processo de desentendimento do casal, segundo Ivonilda, ~
presenciado pela amiga Sirlei e pelos "amigos dele" no serviço. Sua imagem é enaltecida
pelo sofrimento, posto a público, de ter um companheiro que "mente". que enquanto ela está
em casa "triste", "lavando as roupas" dele, ele passeia e gasta dinheiro com a "outra' 11.

É provável que no entender de Ivonilda, o rompimento da relação conjugal levado a
cabo pela mulher resulta em humilhação para o homem. Primeiro, porque viola sua idéia de
direito exclusivo ao corpo da mulher, lançada no pacto de reciprocidade; segundo, ele tem
que. conviver com a possibilidade do recasamento da ex-companheira, onde a imagem de m:n
novo parceiro significa que 1BO outro homem, não ele, estará à altura de desempenhar
"melhor» o papel masculino na relação conjugal.
É certo que o direito ao corpo da mulher com exclusividade está associado
acentuadamente à pureza. virginal, como moeda de troca nas negociações acerca do primeiro
casamento. Contudo, se as mulheres procuram golpear seus ex-maridos falando, em alto e
bom som, ~e "deixaram deles" é porque esse valor permeia, de um modo geral, as relações
amorosas I ; Assim, mesmo depois de outros casamentos, as mulheres se utilizam desse
valor «ideal" para ferir e "humilhar" o ex-parceiro, pois, até em wn contexto de "segundas
núpcias", aparece a valorização masculina de uma certa castidade com respeito ao COf1>O da
mulher. Além disso, as mulheres, com o fim de prejudicar a imagem de seu ex-companheiro,
buscam, ao mesmo tempo, qualificar a imagem de si, através da figura da mulher esperta e
"valente", alegorias que ammciam aptidão em desvendar e enfrentar situações de "traições".
Assim. de m:nlado, as mulheres qualificam-se por meio da rubrica do recato, que aparece,
em um primeiro momento, através da pureza virginal e. em m:nmomento posterior, através da
"esperteza" - são falas que encontram eco nas conversas entre mulheres (buscando realçar
determinado saber feminino com respeito às relações com "seus" homens) e, também, na
conversa com os homens (tentando tranqailizá-Ios à medida que pretendem fazer crer que as
mulheres "espertas" não se jogmn nos braços do primeiro homem que aparece). Ou seja, a
feminilidade lança mão de um vocabulário distinto, onde uma certa castidade assume
diferente roupagem e é ressemantizada no decorrer da trajetória individual e conjugal do
universo feminino.
Num contexto já marcado por outras experiências conjugais e tendo em vista um
ambiente semipúblico, onde a "desconfiança" entre os sexos deve ser manejada. de modo que
resulte, por assim dizer, num mínimo de crédito ao namoro, as mulheres ao falar de ai
mesmas, contrapondo passado e presente. mulher nova (ingênua; que chorou "por homem")

Quanto ai) ••sistema de qumas" e sua definiçlo, confira Rodrigues (1978: 71-1).
Sobre 8 iniciativa feminina quaoto ao rompimento conjupl, é e1ucidativo recordar Coma (1983: 97, 14~-93). A autora
coloca que o abandono é a araode motínçlo masculina de crimes (morte e tentaIiva de morte de mulheres. na maioria
companheiras de _
em comum).
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e mulher experiente, procuram mostrar-se espertas. ou seja, como alguém que não sera
facilmente "passado para trás' nos processos de sedução 13 :
"Ah, um que seja sincero, que eu não quero coisa para brincadeira.
Porque eu acho que a gente não é criança para estar brincando com
certas coisas. Porque eu estudo e tenho muita experiência da vida".
(Declaração dada por Zenaide, 50 anos, fimcionária pública, frente a
um pretendente)
"A gente escolhe só no conversar. Daí a gente já vê ... Acho difícil um
cara me passar para trás", (Declaração dada ao microfone da Rádio por
Ivonilda, 47 anos, faxineira)
Nesta situação específica de um mercado matrimonial, o universo feminino apresenta,
então, uma trajetória social de gênero, maleável na sua manifestação - de moça e ingênua
passa a ser esperta e valente.
3.1.2 - a narrativa: explicação da crise conjugal ou produção de si?
Gregori, em seu estudo sobre mulheres vitimas de violência na esfera conjugal,
apresenta a articulação dos relatos da história de vida conjugal dessas mulheres, "(... )
independente das diferenças de situação conjugal, de classe e de padrões culturais (...
A
autora articula tais relatos a partir de uma única perspectiva: entender as razões pelas quais
os projetos de vida em comum a longo prazo não deram certo. As entrevistas são, portanto,
"( ... ) mapas de explicações e descrições da vida cotidiana marcados por referências ao
insucesso" (Gregori, 1993: 137). Tendo como referência o "insucesso", a própria autora
diferencia sua pesquisa de outros estudos - como os de Salem (1981); Sarti (1989) e
Rodrigues (1978) - preocupados com as visões de mundo femininas (Gregori, 1993: 174).
Esses trabalhos, segundo Gregori, possuem perspectivas mais amplas e os recortes são
feitos em fimção do universo profissional, de classe ou deste ligado à moradia

r.

A maneira pela qual Gregori (1993) encarou as narrativas é. por essa razão. diversa
da reflexão que estou realizando, pois aqui as narrativas dizem respeito a mn universo de
classe e de trajetória conjugal restrito, num dado contexto sócio-cultural (mobilidade
conjugal, desconfiança entre os sexos, pacto de reciprocidade freqnentemente traído) que
coroa de intenso significado as questões afetivas.

o

relato de Ivonilda, transcrito acima, mostra moa particularidade da situação de
vida do universo pesquisado: Ivonilda esforça-se em construir moa história capaz de
conceder-lhe realçada qualificação ., semelhante 80 que Gregori descreve como
"desterritorialização" (1993: 141) dos motivos das controvérsias entre casais - mas em vez
de reconhecer projetos de vida em comum a, "longo prazo" (Gregori, 1993: 137, 140),
Ivonilda dá pistas quanto à troca recorrente de parceiros, caracterizando mn universo
marcado pela mobilidade: "Eu conheci ele ali na sala de espera [da Rádio]. Ele foi me

l3 Ver Moita (1991: 21). quando as "velhas facms"
maaifestam saberes que evo<:am experiblcia de Wia, ineorporaDdo
modos 'professorais'; o tipo de fala ~ de "mulher experiente'. Ver. também, Scott (1990). quanto à que~
de encoDl:rar um
-marido adequado' como parte de uma ref.erfncia ~sitiv.· do mostrar-se -esperta'.
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visitar e em seguida [uma semana] nos começamos a morar junto na minha casa, porque ele
não tinha casa ".
A história que Ivonilda conta diz que seu companheiro mentia e possuía outras
mulheres e. por isso. ela deu um fim à relação. Contudo. o tato de o homem ter outras
mulheres, via de regra, não resulta em separação conjugal. Muitas esposas suportam a outra
desde que não haja grandes prejuízos para a organização familiar ;4
Corina, 60 anos, conta ao microfone:

"O meu marido começou a arranjar urnas galeguinhas, eu não queria
me separar, mas ele quis. Elas me atacavam na rua .." (Corina, 60 anos,
aposentada)
Também é sugestivo, nesse sentido, o interresse das mulheres
namoro no rádio por homem casado:

que freqüentam o

''Ele é casado, mas a mulher dele bebe e por isso ele não pode largar
dela" (Zenaide, 50 anos, fimcionária pública)
''Ele é casado com uma mulher que é tão louca que brinca de boneca
Praticamente ele nem tem mulher." (Cátia, 43 anos, auxiliar de
enfermagem)
As relações extraconjugais

do companheiro parecem não ser o motivo central da
separação de casais. Se o companheiro tem "outra", esse aspecto não explica o desenlace
conjugal. A mesma coisa parece ocorrer com a menti ra - não é a causa de separação
conjugal, faz simplesmente parte da "acusação" de Ivonilda
Segundo Pitt-Rivers (1972), a honra é exaltada ou profanada através de ações
relacionadas com a pessoa física envolvida, ou seja, são "transações de honra". Não faz
sentido, portanto, classificar a mentira (item de "acusação" acionado por Ivonilda) como
algo com uma essência moral, que canse o rompimento conjugal O que faz com que Ivonilda,
por exemplo, não classifique como mentira, o trote dado, mas sim o "passar a perna" do
parceiro? Segundo Pitt-Rivers,
no jogo da honra tudo depende de como wna ação é
interpretada pela coletividade que tem o poder de conceder ou não apoio social.
Parece, então, que o que pesa na história narrada por Ivonilda é que essa é 1D1l8
história pronta (Rodrigues, 1978: 75), que tem como meta a conquista do direito ao orgulho
pessoal. Esse objetivo justifica o enredo da história de Ivonilda, que conta ter vivenciado
uma história "triste", pois enquanto ela estava em casa virtuosamente zelando pelo conforto
do lar, o parceiro passeava com a "outra".
. Ivonilda também pode estar contando essa história com o objetivo de justificar-se em
relação ao rompimento, pois a trajetória conjugal que conta com mais de mn parceiro pode
denegrir a imagem de mulher "casta", que é mn dos alicerces do consentimento social com
14
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respeito a reputação, à sua imagem pública Nesse sentido, essa história serve para justificar
seu rompimento com o parceiro - ele que transgrediu. não da - de modo que não ameace sua
imagem pública de mulher "honesta".
De qualquer modo. Ivonilda empenha-se na construção de uma narrativa que favoreça
sua imagem: depois de constatar um certo comportamento "trapaceiro" do companheiro,
coloca-se, então, como alguém que não é nem facilmente (pois é esperta e dá trote), nem
impunemente enganada - "pois para mim não serve (... ) nós terminamos", Além disso, ela é
"valente" - vai até o serviço do companheiro tirar-lhe satisfações e humilhá-to publicamente,
diante de seus colegas de trabalho. Aqui, portanto) a história é construí da com vistas a um
auto-enobrecimento (em detrimento do outro, figura responsável pelo malogro e discórdia na
relação conjugal).
Aqui a idéia de controle parece ser o ponto-chave para se entender a imagem dessas
mulheres orgulhosas de si, pois contrapõe-se à idéia de insuficiência. de auto-exame, ou
seja, as mulheres não consideram que seus companheiros têm outras mulheres porque há algo
de insuficiente na pessoa delas ou na relação conjugal da qual fazem parte. A razão do
adultério do homem está além da mulher, isto é, as mulheres acreditam que os homens têm
relações com outras mulheres pois é da natureza masculina estar "sempre atrás de mulher".
3.2 - Uma narrativa masculina: as armadilhas da virilidade
Antes de descrever uma narrativa masculina, apresento algumas considerações sobre
a possibilidade de exposição pública das "queixas" masculinas.
Algumas pesquisas qualificam a «queixa" como arma feminina, no processo de
conquista da honra. Fonseca (1991) diz que o homem que sofre devido à companheira
adúltera resigna-se ao silêncio. Não põe a público seu sofrimento, sob pena de ser
ridicularizado, de ser chamado de "como". Não é surpreendente que uma "queixa" masculina
em público venha a ser uma "faca de dois gumes", isto é, pode provocar piedade por parte
de quem ouve e com isso conquistar apoio social, porém pode também promover um
ambiente de achincalhações. Em contrapartida, é evidente que quanto às "queixas"
femininas, o resultado, em geral, é de apoio público e, muito dificilmente, de risos.
No namoro no rádio, todavia, encontram-se narrativas "queixosas" nas quais os
homens tematizam a si mesmos, relatando experiências de abandonos e traições. Paulo, 51
anos, chorano estúdio. quando fala do rompimento com a companheira. "Brigamos", diz ele
ao microfone, segundos antes de enxugar suas lágrimas com a manga da camisa. Uma mulher
ao seu lado consola-o dizendo: "Não pode chorar". E ele responde: ''É que eu sou muito
sentimental. Foram anos de trabalho". Orestes, 62 anos, declara ao microfone: "Quero moa
companheira que não brinque com meus sentimentos." O apresentador do programa,
entendendo o que Orestes estava sugerindo, pergunta por que ele e a ex-companheira. se
separarem. Orestes responde: "Ela bebia Me largou e se juntou com o meu irmão." 15.

Aqui. o abandonoaparece menos comoum espectro c~
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Os cientistas

SOCIaIS, com raras

exceções,

costumam

construir modelos

de

masculinidade fimdamentados na firmeza, torça e superioridade viril. Quanto a esses
modelos, é importante colocar que existe urna extensa produção antropológica que reafirma
sua pertinência 10 e, nesse aspecto, não e possível desconsiderar essas interpretações. Em
segundo lugar, é reconhecida aqui a importância do quadre de oposições - onde o
consentimento social da honra surge lançando mão das máximas da força e da virilidade (e
bomem define-se corno trabalhador, corno alguém que assume o "compromisso da casa" e
sua ex-companheira é definida corno ingrata, já que ela desconsidera seus "sacrifícios" em
prever um lar). Contudo, problematizo e alcance desses modelos quanto a determinado
comportamento masculino observado no namoro no rádio. à medida que a virilidade,
entendida corno força e superioridade, pode, de algum modo, ser matizada pela idéia de
certa "fragilidade" contida nas "queixas" masculinas.
Aqui, o "modelo viril" faz sentido (e deve ser entendido) como vocabulário público
associado ao consentimento social da honra No entanto. esse aspecto não abrange
completamente as ambivalências da masculinidade. Nesse sentido, é fimdmnentalreconhecer
outras referências, uma vez que, no contexto estudado, surgem comportamentos que de certa
forma suavizam a masculinidade-virilidade apregoada; entre os homens no namoro no radto,
a confissão pública de abandono das ex-companheiras parece não pesar tanto quanto outras
considerações. Por que deixar de lado, então, essa "outra face"? Por vezes, essas mágoas
choradas pedem, inclusive, deixar um saldo positivo para o homem,
Essa "outra face" aparece de forma clara nas letras das músicas sertanejas,
repertório básico da Rádio Farroupilha, onde se tem a imagem do homem que foi traído, que
implora a volta da mulher amada Nesse âmbito, o amante aparece frágil. A masculinidade
viril e potente é matizada pele sofrimento de perda da companheira. Os versos "Diga por
que você me abandonou. Diga se eu não fui homem suficiente ..." sugerem uma sensibilidade
masculina que circula pelos aparelhos de rádio 17.
Ademais, no contexto de namoro no rádio, o estilo "melodramático" é acionado e
incentivado reiteradas vezes. Chagas (1993), na sua dissertação sobre a Rádio Farroupilha,
descreveu um programa semanal onde é necessária permissão para ter acesso ao estúdio.
Nessa circunstância, consegue visto de entrada aquele que conta a "história mais triste",
teatralizando
"mal-estar",
"fome" etc, Esse ambiente que favorece um estilo
"melodramético" possibilita que se teme legitima a "queixa" masculina ftente a outros
homens e mulheres.
Examino, neste ponte, a história contada por Cantílio, 49 anos, aposentado, para, em
seguida, avaliar outras propriedades associadas ao comp.ortamento masculino queixoso:

Ver, entre outros, Duarte (1988); Sarti (1989).
Olive!] aponta a música popular brasileira como "uma das únicas insttncias públicas em que o homem se permite falar
com sinceridade sobre seus sentimentos com relação ã mulher. J!nquanto em seus outros discursos públicos ele procura
transmitir uma imagem de força e superioridade em relaçãc ao Se%Ooposto. na mósica, confessa ~
maústias e medos, sua
fraqueza e sua dor, seu desejo· (1987: SS) A temática musical que insioua uma masculioidade .~
ilumina uma forma de
16

17

·,er !mn~. ligada~ situaçO"es amoro'65. ~tanto. ,ão cir'ctJMãncias abstratas, uma vez: que ntm enuociantes, nem
inferloctltores aparecem em "carne e osso". No namoro no rálJi.o, por outro lado, o narradcr das listórias de abandono e
traiçlo pode ser enconndo, apalpado e conhecido. Trata-se de uma situaçlo onde está em joao • seduçto de uma pessoa
por outra, oode é muito úbl ÍD'IOc •. a atençlo para si, j6 que se busca obter o dnito. de ser ouWIo.

\.

.

1.5

"Eu me acidentei e tive que ficar numa cama [paralisado]. E ela [8 excompanheira, mãe de seus filhos 1 esperou eu começar a usar muleta
para me largar. Ela de certo pensou que eu ia ficar a vida toda assim e
não queria passar o resto da vida passando trabalho comigo. Mas não é
assim. né? Pois o homem quando assume uma mulher, quer ela para
todas as horas. No início, eu nem andava Eu tive que aprender a falar
de novo. E eu dizia para ela que eu não tinha me acidentado
vagabundeando. Eu me acidentei no portão [em frente] do serviço. Eu
não sou vagabundo. Mas ela não quis nem saber. Então, a minha mãe
que me cuidou. (... ) Hoje eu sou trabalhador e tenho, ainda, a
aposentadoria "ltl (Cantílio, 49 anos, aposentado)
Nessa história tem-se a seguinte seqüência:
1. o fato que desencadeou o desacerto do casal localizado além do homem ou da
mulher: o acidente 19 ~
2. o eu trabalhador: "Eu não tinha me acidentado vagabundeando. Eu me acidentei no
portão do serviço";
3. o outro que não reconhece o esforço do trabalho e abandona: "Mas ela não quis
nem saber. ";
4. a volta por cima, o troco dado: ''Hoje eu sou trabalhador autônomo e tenho, ainda,
a aposentadoria" 20

o

que aparece, então, na narrativa de Cantílio? Paradoxalmente, a "queixa",
comumente definida como estratégia de fracos (Fonseca, 1988: 44), aqui aciona a idéia de
força, à medida que lança mão da máxima de «ser trabalhador", que no final das contas, pode
ser classificada como uma rubrica viril na qual o homem promete ir à. rua, sustentar a
companheira. etc, Nessa situação, há, portanto, entretens a serem considerados na construção
de uma dada masculinidade, associada a um percurso (individual e conjugal) particular.
Primeiro, há, com respeito aos homens, uma situação onde o prestígio de ser
"trabalhador", além de ser mn valor compartilhado entre pares (e ai incluem-se outros
homens), aparece como aspecto fi.mdamentaJ no mercado afetivo-sexual, já que diz respeito
às possibilidades de sustentar wn lar. Concomitante a isso, surge aqui a questão da força
física como aspecto a ser computado. Vários autores chamam a atenção para o fato da
diminuição da força flsica e, conseqüentemente, do poder de ganho entre os trabalhadores
manuais 21. A fraqueza. "muscular", segundo Duarte (1988: 145-8), é encarada como um
sinal de 1JJID1fraqueza mais abnmgente - inseparável da avaliação das capacidades flsicas,
morais e mentais (indisposição para. o trabalho, vício e irresponsabilidade, por exemplo).
Ver Duarte (I 988: 269). sobre o "troféu da esperteza" referente à aposentadoria (por ir:mdidez).
Duarte (19&&:241) refere-se à categoria acUkftbt como um dos "eventos disruptores da -rida que, por mais que se
encontrem embutidos em cin:unstâncias sociais, apresentam-5e envolvidos por uma qualidade 'aleatória' e quase 'mágica' ".
JO Duarte (19&8) faz referência à aposeotadoria como empreendimento "bem·sucedido-; Fonseca (1993, descreve uma sh1e
de !:éticas para a obtençAo da "aposent&docia" (por invaIidu) que revelam uma nAo-valoritaçlo cio trabalho em si.
21 Ver, por exemplo, aiac (1978).
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Assim, o hcmem fraco enfrenta obstáculos não só na "luta pelo trabaJho", como na avaliação
depreciadora de seus pares e das mulheres que medem sua conveniência como "cônjuge
potencial" ~. Enfim. aos candidatos ao namoro resta, tão somente, acionar o valor de
homem trabalhador (que contém a idéia da força), mesmo quando "vitimizam' suas f~,
colocando-se como homens "abandonados" (que parece conter a idéia da "fraqueza") 2__

o modelo de masculinidade viril (sintetizado nas idéias de força e superioridade)
manifesto nas normas públicas está ancorado na figura do pai-marido. que aparenta ter
domínio sobre fi reprodução social da família e autoridade sobre ela 24 _ Para entender as
"queixas' dos homens no namoro no rádio, entretanto, (Ó importante le vãf em consideração
nuanças ligadas à classe de idade e ao "ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico" 25 ,
que, de algum modo, matizam esse modelo viril manifesto.
Com o passar dos anos, a mulher, no processo de envelhecimento, não sofre as
mesmas desvantagens que o homem. Pelo contrário, "muito mais que o homem..ao envelhecer
a mulher conta com o abrigo da casa de seus filhos" (Scott, 1990: 43)_ Nesse sentido, "a
'casa' perdura, assim, como um espaço que privilegia a mulher'.
Se a hierarquia de poder é assim invertida na velhice do casal, estratégias de
conquista da honra individual podem também se modificar: contar histórias em relação à excompanheira que abandona, que não reconhece o esforço do trabalho do parceiro e que, no
final, tem o troco merecido _

o homem mais velho não vive no mesmo contexto em que vive o homem jovem. O
que ele enfatiza para construir uma imagem positiva também vai ser diferente. Nessas
circunstâncias, suas fragilidades podem torná-lo mais atraente do que suas proezas viris, O
homem "expulso de casa" toma-se) no seu próprio discurso, o pai-marido abandonado,
injustiçado, e assim estende o convite para outra mulher, mais digna, corrigir tal situação.
Com respeito à classe de idade, é interessante vislumbrar. também, o argumento de
Vincent-Buffault (1988: 195), ao relatar a evolução das sensibilidades por meio das
lágrimas no contexto francês, entre os séculos xm e XIX: a encenação social das emoções é
definida não só a partir dos "papéis femininos e masculinos", mas a partir das "etapas da
vida". Assim, especifica a autora, aparece a lágrima do jovem homem "arrancada pelas
santas emoções de um coração puro" (1988: 199); a lágrima conjmtano olhar retrospectivo
em direção à inocência perdida de poetas e de homens maduros prestes ao suicídio (1988:
200)_ Surge conjuntamente aqui, portanto, a idéia de que esses homens maWro~ ao chorar,
''tendo aprendido desde a adolescência a controlar-se, derramam as lágrimas mais
Conforme Duarte (1938: 116). o deserDpftlbo no tr&balho (pela [~a e pela capacidade "meIal"), fuod&rnemal na
dimensão da identidade masculina, só faz pleno sentido como 'objetivo moral abrangente. (reproctuçAo do tRlcleo fammar,
cumprimento da obrigação para com a companheira e filhos). No presente caso. tal a inspiraçio de Duarte. deve-se
considerar que a perda da força 6sica implica uma carblcia que nio se r~
somente a ela, mas a tudo que a ela se
associa (possibilidades DO mercado amoroso e ima~
nrio-~ciada
por nus p&I'H).
Nesse ~do,
ver tamMm
Rodrigues (1978: 123).
23 Cf em Bourdieu (1990) a dimensão paradoxal do principio do "privilégio masculino", a panir de r• .., LW~
de
VirBf.nia WooU:
14 Ver, nesse sentido, Duarte, 1988: 119, onde pode ser cOD5tatada a freqüente 'posmilidade
de pertuti!açlo relacional
masculina, c~vel
sobretudo no 'abandono pela mu!ler", ocorrido tendencialmente entre vagalMNJol ou 1IS~NilgoI,
amhos nlo-referenciados pela famaia e peJo trabalbo_
li Fortes (19S8>2l
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'verdadeiras' (...) e que as mulheres e as crianças praticam uma forma de chantagematravés
das lágrimas" (1988: 201). Essa idéia destaca a possibilidade de encarar as "queixas"
masculinas no namoro ~a radio relacionadas à competência dessas narrativas, no sentido de
conquistar a atenção 26 .
Como mencionou Jardim (1992), a masculinidade entre homens de classes populares
deve ser comprovada a todo momento, por meio de lUTIadiversidade de estratégias. A
"queixa" masculina no namoro no rádio pode ser uma delas. Ainda mais quando se lança
mão da qualidade masculina, muito valorizada, de "ser trabalhador'. o que se pode
argumentar aqui é que um dos motivos da utilização da "queixa" é o ressarcimento do amor
próprio, num contexto onde as histórias contadas revelam circunstâncias adversas - a figura
do "pai-marido abandonado". Essas histórias são incentivadas, pode-se dizer, pelo estilo
"melodramático" corrente no namoro no rádio; pelos versos das músicas sertanejas que
inspiram dissabores e agradam os ouvidos femininos, seduzindo-os, e pelo iminente
rompimento do "pacto de reciprocidade" que fornece às histórias um caráter verossímil.

Na tentativa de conquistar a opinião pública, através das narrativas, a razão do
está sempre no outro. A explicação desse desacerto mostra-se apoiada num
"pacto de reciprocidade» pressuposto e freqOentemente não cumprido, tomando as
justificativas de homens e mulheres passíveis de credibilidade. As histórias contadas
possibilitam, nesse sentido, uma autovalorização.
desacerto

Nas histórias contadas por Ivonilda e Cantílio, tem-se narrativas operando com
imagens de experiências anteriores (passado) e produzindo um movimento que parte de
generalizações ("quando uma mulher quer \Dll homem quer que ele seja sincero" ou "pois o
homem quando assume uma mulher, quer ela para todas as horas") em direção à
singularização (o eu-narrador exaltando suas qualidades). São histórias que fazem alusão ao
passado, ao mesmo tempo que pretendem conquistar audiência e dignificar o narrador no
presente, reafirmando valores que demonstram disposição e competência em resistir a
maleflcios cansados pelo ex-parceiro. Tais narrativas são constituídas por uma lógica
coerente que, por meio de t.DD código de honra, classifica o relacionamento entre os sexos no
grupo social em questão.
4 - Considerações Acerca de um Dado Código Afetivo
As pessoas que freqüentam o namoro no rádio têm uma forma de namorar que está
ligada a uma sociabilidade cuja expressão dos afetos se dá em ambiente público. Nesse
domínio público aparece todo \Dll modo particular de namorar. revelado nas suas técnicas
corporais - gestos, hálitos e perfiunes concorrendo na sedução, corpos acotovelados
testemunhando os outros e atuando sobre as maneiras de mostrar-se nm:n ambiente
2' Quanto a essa construção masC'Ulina de histórias "tristes' pretendendo uma reneaociaçAo favoriTel, é mteressllDte
considerar a "vuInerabilidade masculina· expressa em cartas de amor, como inaredimte de ·sucesso· no cortejo és
pretende:nte~ descrita por Seed (1994). A autora, iniciahnente, pergunta: 'Como os homms se~em'?'
Através de "palavras
e históna,-, entre olJtra$ coisas. ~ em seguida. completa: •Acima de tudo, um sedutor deYe persuadir sua aucIlâu:a (Jrifo
meu); se não, nAo há seduçAo. Daí que tanto o conteúdo do códieo cultural que ele
(no ClUO aqJIi. -Hr
trabalhador") e como ele o evoca (co. JágrimtU fIOI olho. IUDII ambie,* qsu favo~
o nIíkJ .~Jodrm,,4Iico)devem
ter o poder de ~er".
(1~:1)

~aa
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semipúblico 27 etc. As histórias de- experiências afetivas passadas. os relatos de
acontecimentos envolvendo outras pessoas (a fofoca), os aspectos extradiscursivos
observados entre as pessoas que freqüentam o namora !"IO radio (a vaidade. a junção de
pessoas e o entretenimento ampliando as justificativas de por que as pessoas freqüentam o
namoro /2u rádio). e o ethos (estilo "melodramático".
tom jocoso. oralidade como
característica fundamental da expressão) são também elementos que evidenciam esse modo
singular de namorar.
Nesse contexto, as narrativas amorosas, tomadas como fonte para se alcançar o
código de expressão dos afetos, tratam das relações homem-mulher. de pessoas com
determinada experiência conjugal e individual. Para esse grupo de pessoas. a freqüente
alusão à menti ra", ao "engano", à "traição", ao "passar a perna" faz todo sentido.
Como já. foi exposto, a relação entre os sexos não é tranqüila e frustrações concorrem
para ferir o orgulho de si. Os homens mostram-se em dificuldades para prover um lar e
manter uma companheira (a "queixa" dos homens é que as mulheres os "abandonam"). As
mulheres, trocando freqüentemente de parceiros, deparam-se com 1DIl arsenal de
possibilidades de ferir sua imagem: não mantêm um companheiro-provedor por longo tempo
e. com isso, a cada rompimento, sua imagem pública é questionada - "Ela saiu com outro e
hoje está aqui de novo procurando namoro". O que resta apontar é que homens e mulheres,
ao lançar mão dessas histórias que localizam no ex-cônjuge (ou ex-namorado) as
"transgressões", esperam tirar um proveito mínimo do orgulho pessoal que é a todo momento
ameaçado na complexa relação entre os sexos, Frente ao parceiro faltoso, o sujeito das
narrativas constrói sua dignidade.

Em vista desse contexto e para finalizar, pretendo delinear, qual é, afinal, o código
de expressão dos afetos observado a partir das narrativas das pessoas que freqüentam o
namoro no rádio.
No «Adeus à Solidão" acompanhei muitas tensões quanto 80 namorar, mas não é
prudente desconsiderar agrados na eleição de um parceiro 28 _ Possivelmente tenha exagerado
nas considerações acerca da conflituosa experiência entre os sexos. Entretanto, 80 sabor das
declarações observadas entre as pessoas que freqOentam o namoro no rádio é que tal acento
foi encorajado. De todo modo, argumento aqui que é na dinAmica traçada por uma
experiência que cintila entre \DD e outro nível - agrados (sedução festiva: habilidades nas
coisas que se prestam ao namorar, vaidade - maquiagens, roupa, exibição de chaves de carro
etc; festa e passeio - cervejas nos bares ao lado da Farroupilha, planos quanto ao baile logo
mais à noite etc) e receios (histórias de experiências passadas, por exemplo) - que os
freqüentadores do namoro no rádio dão lugar às "coisas do coração".
4,1 - As relações entre

08

cônjuges e o modelo de amor conjugal

Acerca das afetividades das pessoas que freqüentam o namoro no rádio, argumento
que elas não seguem os moldes "românticos" - idioma habitual dos próprios pesquisadores e, desse modo, podem escapar às atenções acadêmicas. Para balizar tal argumentaçao e, do
ri Para maiores detalhes do crier

semi·púbJico do namoro no ri40 ver Boft 1994: 90-132.

21 Como Corilin (1992: 526) suaeriu. a cifieuldade em iDterpretar os afetos'
CODb-ole"do teatro social.
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mesmo modo. explicitar um anropoliciamento que tive que agenciar, reviso alguns aspectos
do modelo de "amor conjugar para problematiza-los e, concomitantemente. evocar o código
afetivo entre as pessoas que freqüentam o namoro no radio, ressaltando suas diferenças.
Com tal fim. tomo como exemplo alguns estudos de cunho antropológico que versam
sobre esse modelo e que seguem a seguir. Bassanezi (1993), tratando de um modelo de
felicidade contido em magazines femininos, referente ao matrimônio e às funções de esposa e
dona-de-casa, adverte para a concepção de um ideal de felicidade.conjugal, socialmente e
historicamente construido 29. Ribeiro (1989: 129-53) descreve a trajetória do discurso
católico oficial (século XX) sobre os fins do matrimônio até a explicitação do "amor
conjugal", no qual o "amor dos cônjuges" passa à "categoria central" e surge, desse modo,
como um "amor de vida" - fiel, único e fecundo (1989: 143). Trigo (1989: 88-93) propõe
pensar sobre a relação casamento/amor, ordem familiar/aspiração individual, nas primeiras
décadas do século xx, através do aparente paradoxo: Como conciliar amor romântico (que
pressupõe obstáculos) e casamento (que prevê convivência cotidiana)? A resposta surge na
redefinição do amor: sua legitimidade passa pelo matrimônio, abandonando a ilegitimidade
do amor longe do espaço doméstico; esse sentimento aparece, então, na atualização diária,
exigindo dos cônjuges alta dose de consciência e autocontrole. D'Incao (1989: 57-71)
levanta questões acerca da sensibilidade amorosa no decorrer do século XIX, através da
literatura brasileira romântica. Segundo a autora, o que se observa é que "se ama, porque
todo período romântico ama Ama-se o amor e não propriamente as pessoas. (...) Ama-se,
então, um conjunto de idéias sobre o amor (...)" (D'Incao, 1989: 66).
Se tomarmos como modelo o ideal de felicidade referente ao matrimônio e à relação
dos cônjuges e tentarmos enxergá-Ia nas trocas afetivas entre as pessoas que freqüentam o
namoro no rádio encontraremos, a meu ver, alguns obstáculos. O primeiro é que correremos
o risco de passar a considerar a idéia do desacerto (freqüente nas narrativas) como
característica de relações "sem amor". E práticas afetivas que se movem mma outra lógica
que não a lógica "ideal» dos relacionamentos conjugais, onde aparenta reinar a
tranqüilidade, a ordem e o equilíbrio, serão, talvez. desconsideradas, Em razão disso, é
necessário refletir sobre o alcance do modelo de amor conjugal no que toca ao intercâmbio
afetivo entre 8B pessoas que freqüentam o namoro no rádio. Parece que somente com um
olhar critico sobre esses valores é que o pesquisador encontra condições de reconhecer a
particularidade de determinado código afetivo 30. Nesse sentido, cabe perguntar: se
deixamos de lado os termos como mentira, engano, traição, abandono, que se associam à
experiência amorosa das pessoas que freqOentam o namoro no rádio, não est.amos buscando
regras de cortesia praticadas por determinado universo social cujas brigas do "escondidas"
nas alcovas (Moreira Leite & Massaini, 1989: 74i1? Ou, então, "elevando" uma certa
concepção, sintetizada na insígnia romântica em que "se ama (...) mn conjunto de idéias
sobre o amor" (D'Iacao, 1989: 66)1 No namoro no rádio, parece que o receio nas relações

Cerrêa (I983: 193-4) chama 8 atençlio para a tendência de 'constantes confiítos· na relação homem-múlher nos casos por
ela estudados. ExpO"eque, mesmo assim, as iostAncias jurídicas esforçavam-se em "transformá-ta numa relsção harmoniosa',
com o fim de juIj-ar, de defender a "haxmonia rompida •.
.lll Quanto à imposiçlo dos nlores do ~squisador
sobre outras configur-aç5es s6cio-cuIturais, Ter o caso de Simmel (1993:
63-4) sobre anúncios matrimoniais.
31 Ver, também, Perrot (I 992: 319-21). quanto li emetJ~
da intimidade, na França, no despontar do s~cuJo
cercaodo
"as apress4"es amorosas. Na construçlo nonceabsta e romântica do amor, a construçlo da afetiWlade ~ litPda ao searedo.
sobretudo DO que toca aos buraueses.
29
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entre os sexos não elimina o intercâmbio amoroso. E na interação e nas constantes
negociações que wn elemento entrelaça o outro. numa trama afetiva singular.
:\0 considerar que as tensões quanto ao namorar e a agitada experiência entre os
sexos não combinam com afetividades não estamos, por acaso. persistindo em velhas
posições
que qualificam o modelo de amor conjuga! "feliz" (Di Incao, 1992: 56),
caracterizado pela estabilidade conjugal, pela alta dose de autocontrole dos parceiros, pela
bondade, dedicação e renúncia (Trigo, 1989: 90, 92)?

No namoro no rádio. a permuta entre homens e mulheres fere a lógica da
"estabilidade", do "autocontrole" (Trigo, 1989; D'Incao, 1989, 1992), da "culpa" (De)
Priore, 1989) e do "amor de vida" (Ribeiro, 1989), pois vislumbram-se relações conjugais
fugazes e narrativas que 0geram com orgulho, autovalorização e localizações do rompimento
de pactos no ex-cônjuge > • A preeminência da oralidade ecoa insistente na revelação das
questões afetivas distinguindo-se, do mesmo modo, da "discrição" recomendada ao recato
(Azevedo, 1986; Moreira Leite & Massaini, 1989: 81) e, de alguma forma, da emergência
do valor das individualidades no cultivo da privacidade (Sennet, 1988; Elias, 1990; Perrot,
1992).
Se é aconselhável reconsiderar os modelos que não dão conta da dinâmica da
organização familiar dos grupos populares (Corrêa, 1984, por exemplo), não devemos, do
mesmo modo, reorientar a percepção da qualidade dos afetos dessas constituições sócioculturais? 33 Ao invés de deixar de ver manifestações de afetos onde não salta aos olhos
determinado modelo de amor, não seria recomendável buscá-Ias na sua especificidade e
dinâmica? Pelo modo que a literatura histórica brasileira sugere, os afetos dos chamados
grupos populares não são expressos da mesma forma, nem se associam à mesma dinâmica
familiar de outros grupos sociais 34 .
Ademais, entrecortados por toda essa lógica afetiva entre as pessoas que freqüentam
o namoro no rádio, estão os laços familiares. A união conjugal como núcleo de expectativa
de emoções fortes que enfrentam o mundo externo ou a escolha do cônjuge como condição de
felicidade (D'Inc80, 1989: 88-93) não é enfatizada entre as pessoas que frequentam o
namoro no ràdio, Ali. 08 laços de consangüinidade resistem à mobilidade social. em
contraste com a fugacidade conjugal.
Quanto ao namoro no rádio, caso se procurem reações de apreço. não devemos ter
em mente o modelo harmônico acima referido (Bassanezi, 1993; Ribeiro, 1989; entre
outros), pois assim como a sociabilidade prazerosa (e nem por isso sem conflitos) que ali se
estabelece, o namoro percorre lDD caminho que não é óbvio ao estrangeiro, pois se deleita
nos momentos "melodramáticos" e engraçados, nos agrados e nas "acusações" ao exparceiro. nas associações festivas e corriqueiras. Difícil pensá-lo com uma lógica unívoca
3l _~
as namll:ivas exprimem, éraTés das -queixas", que condutas masculinas e femininas de um pacto pressuposto slo
menos comportamentos iDtrojetados e mais controles sobre o outro.
n Ver, nesse seDtido. D'InC80 (1989: 57-71). A autora kvanta que~es
acerca da sensibilidade amorosa no decorrer do
século XIX e reivindica o estudo dos sentimentos como fonna de ampliar os hOrWlntH no entendimento da QUalidade das

mudanças ccerridas no interiorda:I~aç~es
familiares. A mudança de qualidade no interior da família vai ;aracterZar a
de atitude em relação ao amor.
~ Ver, por exemp1o, SiJn Dias (1984); DeI Priere (1939; 42); Londofto (1989); Esteves (1m) e OoIdschmidt (l992). entre

mudança
outnI5.
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o contexto do namoro no rad:o assemelha-se menos a um ideal de felicidade
pacifica entre casais. conforme aconselham as revistas femininas (Bassanezi, (993). e mais
ao entendimento de felicidade relacionado aos ilgots, descrito por Rosaldo (1980):
"Felicidade, em resumo. sugere atividade e socialidade e tem pouco a
ver com quietude, tranqüilidade. ou paz. Nascida do liget e da
agitação ...; nem para os tradicionais ilgots, esta a felíc~?ade associada a
prazer passivo e contentamento." (Rosaldo, 1980: 52) >J
Nos termos de Rosaldo (1980: 36), ordem e descontinuidade. sentido e contradição,
são coisas que os ilgots descrevem através do discurso e das reações do coração 36 .
4.2 - A expressão dos afetos

o

namoro no rádio, ambiente público tornado familiar, ~ as formas de morar das
pessoas - caracterizadas por uma «promiscuidade" física, com raras possibilidades de
privacidade e intimidade - mostram um contexto longe do anonimato e bem próximo do

controle social.
Se a expressão dos afetos está ligada a um código de honra, que enfatiza a conquista
do orgulho de si nas histórias contadas, e está inseri da numa realidade social marcada pelo
receio quanto ao cumprimento de l.UD pacto de reciprocidade, pela troca freqüente de
parceiros, em circunstâncias que não permitem total anonimato, podem as pessoas que
freqüentam o namoro no rádio ter tanta disposição em narrar histórias de ternura e happy
end quanto em contar e recontar histórias de abandono e mentira? O apetite e o
desembaraço no contar essas histórias não estão sugerindo uma forma particular de
expressão pública dos afetos que faz sentido nesse contexto?
Corbin (1992), em '''Fazer amor' na aldeia", expõe a imprudência de certos
pesquisadores ao relatarem determinados acontecimentos amorosos. O autor diz o seguinte:
"Evocar o sentimento do amor na sociedade tradicional é, à primeira
vista, penetrar em tm mundo completamente distinto. Entre 08
camponeses do século XIX, do se descrevem emoções. As poucas
cartas enviadas a suas mulheres peJos migrantes temporários (... ) não
falam a linguagem do coração; o que está em pauta é apenas a estratégia
da exploração." (Corbia, 1992: 525)
Para determinados pesquisadores, continua o autor:

"Happiness, in short, suaaests activity and sociality, m.i has littie ro do with quietness, tnmquility, or peace. Bom of /igel
and agitation. ..; nor, for traditional fisots, is happiness associáed wiIh passive pleasure md codent. "
3' Como já foi referido. a felicidade, para os ilJclts, tem • Ter com uma enerJia imesticla na concorrlncia com seus pares, DO
embate quanto li reputaç!lo (Rosalde, 1980: '3), e a felicidade e satisfaçlo aparecem lado como uma Doçlo púbAca como
3.S
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n .. o camponês
não pode mostrar-se acessível li paixão senão sob sua
forma monstruosa Ele apresenta-se totalmente invulneravel a este amor

romântico

qu~ pressupõe

a delicadeza

das

mensagens.

Para

os

vitalistas, a aparência rústica da embalagem corporal basta para provar
a pobreza de espírito. No seio do povo, o amor se reduz à rudeza do
instinto e à cegueira da abnegação." (Corbin, 1992: 525)
Corbin conclui afirmando que tanto os etnólogos quanto os historiadores souberam
descobrir que o amor era conhecido, falado e praticado na sociedade rural, bastava vê-Io
funcionar conforme um outro código.

o quadro

esboçado no decorrer deste trabalho descreve um contexto onde mensagens
delicadas não são fonnuIadas. O numero de vezes em que palavras como amor, carinho etc
são expressas entre as pessoas que freqüentam o namoro no rádio, contrastando com
desacerto; engano, menti ra, é significativamente pequeno. A "linguagem do coração"
(Corbin, 1992: 525) parece que se ocupa, nesse sentido, das "estratégias de exploração"
(Corbin, 1992: 525) entre os sexos.
A linguagem que expressa os afetos, entre as pessoas que freqüentam o namoro 1'/0
rádio, pôde ser interpretada somente por meio da insistência de um tipo de história
freqüentemente narrada e não de outras quaisquer - as histórias onde os narradores,
orgulhosos de si, localizam, no ex-parceiro, as "transgressões" (mentira. engano, traição e
abandono) e, de algum modo, com isso, buscam seduzir um eventual pretendente que
dedique-lhe ouvidos e atenções. Ali, as experiências amorosas são, então, conhecidas,
faladas e praticadas por meio de lágrimas, seduções e orgulhos. Nessas circunstâncias e para
esse grupo, parece ser essa a "linguagem do amor".

o diálogo a seguir, entre dois freqüentadores do namoro no rádio, destaca esse
idioma afetivo - as experiências amorosas na forma como são conhecidas, faladas e
praticadas. Roberto, 37 anos, conta a Calmo, 45 anos, sobre a "Corrente do Amor' - l.DD
conjunto de orações que determinada igreja oferecia aos solteiros para que conseguissem
companheiros "boas e sinceros". Calmo, por sua vez, responde:
"Mas não adianta nada disso, camarada. O amor é coisa do diabo."
Reunindo em poucas palavras os sentimentos acerca das relações afetivas entre
homens e mulheres, a réplica de Calmo traduz o amor como uma emoção forte, terrena e
cotidiana, em detrimento de orações ou súplicas que milagrosamente estabeleçam a harmonia
(ideal) entre os sexos '5J. Aqui, portanto, destaca-se outra forma de perceber e manifestar
afetividades: o amor fascina, é sedutor; é também traiçoeiro e pode ser, do mesmo modo,
fonte de maleficios (que serão, provavelmente, divulgados). Muito diferente do emblema
romântico onde "se ama o amor", pois ele se localiza mnna aura. de sentimentos nobres, o
amor, aqui, como disse Calmo, " ... é coisa de diabo",
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Depois da década de 70, quando a preocupacão central era resgatar a presenca
feminina nos diversos campos do saber. passou-se a investigar a questão do gênero como
elemento simbólico constitutivo de um sistema relacional, historicizado e de base social.
Como resultado desse movimento analítico. surgiu um numero significativo de reflexões que
buscam elaborar um corpo teórico efetivo que ultrapasse a simples descricão, no que ela tem
de "endosso quase ingênuo do positivismo", conforme qualificou Scott (1994: 15). Mais do
que teoricamente salutar, essa inquietacão (e alguns desacordos na tentativa de responder à
tal questão) revela uma certa preocupado em legitimar o campo gênero 38 .
Ciente do potencial dessas discussões (ainda em aberto). o presente artigo pretendeu
recolocar, em nível etnográfico-contextual, algumas hipóteses iniciais do campo analítico
gênero. A saber: " ... os significados variáveis e contraditórios atribuídos à diferenca sexual
(... ) [e] a instabilidade e maJeabilidade das categorias 'mulheres' e <homens' e os modos
pelos quais essas categorias se articualm uma em termos da outra, embora de maneira não
consistente ou da mesma maneira em cada momento" (Scott, 1994: 25-6).
Embora o entendimento de gênero como categoria relaciona! construída histórica e
culturalmente seja amplamente reconhecido e pareça-nos óbvio, seu emprego emográfico
nem sempre alcança sua complexidade e suas sutilezas. É comum, ainda, encontrar
exposições que apontam para conclusões quase nos mesmos termos das plaquetas dos
banheiros públicos, onde a mulher usa sombrinha e o homem usa chapéu 39 _
Na história da ordenação do gênero como categoria de análise já avançamos (desde
Mead em 2€Xo y Temperamento, por exemplo) quanto ao argwnento da diferença biológica
detenninista e quanto aos limites das noções de papéis sexuais e identidades como elementos
que fixam feminilidades e masculinidades. Do mesmo modo. identificamos a importância em
conceber uma espécie de trajetória de gênero. onde é necessário considerá-Io de forma não
unívoca, mas dando atenção aos itens que concedem maior vulto a sua contextualização classe social, etnicidade etc. Aqui vale citar Sa:ffioti, entre outros, uma vez que ela destaca o
mérito das discussões de Elisabeth Lobo em ater-se na questão do gênero entrelaçada com a
classe social (Saffioti, 1992). Devemos buscar, portanto, não s6 as diferenças do
feminino/masculino, como também de classe, de geração etc, Inclusive porque gênero serve
também para trabalhar outras instancias que fogem à sexualidade, à família, 80 parentesco
(ver, por exemplo, Franco, 1992).
Partindo das narrativas amorosas passadas. no contexto do namoro no rádio. em um
espetáculo discursivo no qual atuam pesquisador e sujeitos pesquisados, entrecruzando as
narrativas com a especificidade do curso de vida das pessoas que &eqQeotam o programa,
onde particularidades na manifestação da economia dos gêneros fazem todo o sentido em
uma dada trajetória e experiência conjugal e afetiva, tem-se um quadro que descreve
significações circunstanciais e aparentemente contraditórias quanto à qualidade cultural do
que é ser homem e ser mulher naquele contexto de namoro. Investigou-se, por isso, não
somente as diferenças do masculino e do feminino. como também de classe social e
31
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geracional que espelhavam saberes específicos quanto a maneira de expressar-se com
respeito as afetividades: surgiram. assim. figuras como a da mulher !~l-\vae pura que "chorou
por homem". a da mulher

cSF<, •.ta

e "valente". que conta com sólidos laços de solidariedade

da família consangüínea. anunciando aptidões no manejo de conhecidas "traições", ~ surgiu,
do mesmo modo. figuras como a do homem jovem viril que enfrenta o mundo inclusive

através de sucessivas uniões conjugais. à figura do homem maduro que expressa discursos
sobre si mesmo, expondo seus sofrimentos de homem "expulso de:' casa", de pai-marido
abandonado. As tensões e relações das categorias homem e mulher ~ a maneira pelas quais
elas se contactam demonstram que as trajetórias e experiências quanto ao namoro assumem
significados não resistentes e coesos do feminino e masculino na ordem da sedução. Os
modelos de pureza feminina e virilidade masculina podem ser mais incisivos n08
agenciamentos necessários a uma primeira experiência de namoro. Contudo. outras
experiências permitem explicitar ambigüidades de maior .••.
ulto quanto às masculinidades e
feminilidades em termos de acordos entre casais que já possuem toda uma experiência
conjugal que conta com, no mínimo. dois casamentos. Essa experiência deve ser computada
porque as pessoas chegam ao namoro no radio com uma atitude específica, a saber,
ressabiadas e, por conseguinte, como já. foi dito, a relação delas com a norma manifesta-se
de maneira dinâmica e singular. As falas sobre os ex-parceiros destacam uma ruptura
freqüente de tml acordo conjugal, sublinhando o receio entre os sexos de apostar na relação e
em troca ser enganado, não receber do outro a parte que lhe cabe. Esse pacto de
reciprocidade pressuposto entre casais ressurge na forma de tensões e inquietações. É
através dessas tensões que se deve compreender a própria constituição dos gêneros.
Compreender as relacões de gênero no nível das experiências e identidades. como
fenômenos organizados discursivamente, é, principalmente, compreender as formas em que
elas se dão ao longo do tempo e em relacão a diferentes contextos, como resultado de jogos
de força muJtifacetados e articulados. É na dinâmica das relações familiares e afetivas no
curso de vida das pessoas que freqüentam o namoro no rádio que a categoria gênero tornase explícita, nos seus aspectos de maleabilidade e tensão. A presente apresentação esforçouse
nessa
direção .
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