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Mundo azul 

 

Era tudo rosa. Ela lavava, passava, cozinhava, 

tinha filhos e filhas...tinha filhos...e mais filhos e 

mais filhas. Cuidava da casa, do marido e dos 

filhos (as), e dos filhos(as) dos filhos(as). 

Cuidava de tudo, de todos, menos dela. 

O rosa daquele tempo passou por alterações. 

Misturou-se ao laranja, ao vermelho, tornou-se 

uma cor quente. Tempo de mudança, de 

reviravoltas. Ela foi convidada a romper 

barreiras, ultrapassar a fronteira da sua casa, ir 

ao mundo, buscar algo que ela nunca teria 

ouvido falar: independência. E ela foi... 

A correria foi instalada. Acordar quando o sol 

ainda dorme. Antecipar as lidas de casa tornou-

se obrigatório. Ela continuou cuidando de tudo: 

de filhos, de casa, do marido, de tudo, de 

todos, e agora o trabalho lá fora, além do 

horizonte, dando-lhe a ideia de conhecer 

aquela palavra antes desconhecida: in-de-pen-

dên-cia! 

E ela segue pela casa, correndo para um lado 

e outro, de olho no relógio da parede, ouvindo 

as citações sobre o que está fora do lugar, 

atendendo o chamado de todos que querem 

algo mas nunca sabem onde possa estar, 

apanhando algo aqui e ali, revirando-se por 

dentro para manter a sonhada organização do 

lar, punindo-se a cada deslize que o passar das 

horas  cometeu.  



De relance, olha-se no espelho, procura-se, 

ignora as marcas do tempo e segue na 

correria. Por um segundo, escuta uma música 

e dança (nossa! Que ousadia, parar e dançar 

por um segundo!!). De repente lembra do 

fogão, da pia, da bagunça instalada em 

pequenos detalhes e recomeça a tentar colocar 

o que pode nos seus devidos lugares... sente-

se mal quando não consegue. Vive uma guerra 

constante contra os ponteiros do tempo, e os 

ponteiros não param.  

Por que esqueceram de convidar os 

companheiros e filhos a integrarem parte do 

mundo do lar, na mesma medida (e 

intensidade!) em que ela – a mulher – foi 

convidada a ganhar o mundo? Por que sim ao 

acúmulo de funções e não ao compartilhar de 

tarefas? 

O companheiro ganhou uma companheira para 

dividir as finanças. A mulher acumulou funções 

para sentir o gosto da sonhada liberdade, a 

sonhada – e ainda surreal – igualdade de 

direitos.  

As cores – o rosa, o laranja, o vermelho – 

fundiram-se e não se sabe como, mas 

chegaram ao azul mais profundo. Ainda é tudo 

azul.  

 

Anna Jailma - Jornalista- Caicó/RN 
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RESUMO 
 

A definição de gênero, enquanto categoria de análise, encontra muitas divergências 

no campo teórico. A pesquisa constitui o esforço em dialogar com a teoria de gênero 

de Scott (1995), enquanto forma de significar as relações de poder; com o conceito 

de performatividade de Buther (1991), entendido como o poder reiterativo do 

discurso para produzir os fenômenos que ele regula e constrange; com Rubin 

(1975), para quem, no sistema sexo e gênero, as mulheres têm o valor de troca; e 

com Bento (2006), que se contrapõe ao binarismo, afirmando que no mundo das 

relações sociais há diversidade, não podendo engessar as categorias de dominante 

e dominado. Analisam-se as teorias sobre masculinidades, partindo dos discursos 

vitimário, psicologizante e de dominação masculina (BOURDIEU, 2003), da teoria 

dos papéis sociais e da masculinidade hegemônica (CONNELL,1995; 2013), além 

dialogar com outros autores, como Oliveira (1998), Medrado e Lyra (1996; 2008), 

Nolasco (1993), na busca pela compreensão de uma possível relação entre 

masculinidades e violência contra a mulher. Os homens dominavam as mulheres, 

inicialmente, pelo uso da força, passando a usar outros meios de controle, que são 

as estruturas de poder, como o direito, a família, a mídia, a igreja e o estado. O 

direito teve e tem um papel crucial na manutenção e legitimação da desigualdade de 

gênero, subtraindo direitos das mulheres durante gerações inteiras. Mas a 

contestação sempre foi real. Nunca houve subordinação completa. Se é verdade 

que sempre existiu uma ordem de gênero, também é verdade que sempre existiu 

desordem e subversão. As mudanças sociais no campo da subjetividade e da cultura 

são lentas, mas acontecem. Gênero se desloca em tensão constante com reflexões, 

pressões, acontecimentos políticos, sociais, geracionais, de raça, costumes 

regionais, pela tecnologia, rapidez na comunicação, educação, arte. Enfim, gênero é 

negociado de maneira relacional. A história demonstra que as mulheres têm sido 

alvo de muita discriminação, violência e desigualdade, por mais que tenham 

alcançado muitas conquistas, à força e na luta, ainda há uma distância da igualdade 

de gênero. Entretanto, é necessário perceber, como diz Medrado (1996), que as 

relações de poder são jogos, e não estados, havendo caminhos de transformação 

sem a manutenção dos papéis imutáveis e estáveis. Nesse contexto é analisada a 

Lei Maria da Penha, a perspectiva punitivista, a efetividade na aplicação da 

responsabilização do autor da violência e como deve ser compreendido o sistema de 



proteção da mulher. Os grupos reflexivos de homens se colocam como uma 

possibilidade de provocar reflexões nos autores de violência doméstica e familiar no 

sentido de modificar os padrões de conduta violentos. 

 

Palavras-chave: Gênero. Masculinidades. Lei Maria da Penha. Grupos reflexivos de 

homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRATIC 

 

The definition of gender, as a category of analysis, finds many divergences in the 

theoretical field. The research constitutes the effort to dialogue with the gender theory 

of Scott (1995), as a way of signifying the relations of power; Buther's concept of 

performativity (1991), understood as the reiterative power of discourse to produce the 

phenomena that it regulates and constrains; Rubin (1975), for whom, in the sex and 

gender system, women have the value of exchange, and Bento (2006), which 

contrasts with binarism, affirming that in the world of social relations there is diversity, 

and can not enter into the categories of dominant an d dominated. Theories about 

masculinities, with the discourses victimizing, psychologizing, male domination 

(BOURDIEU, 2003), social role theory, hegemonic masculinity (1995; 2013), and 

dialoguing with other authors, such as Oliveira (1998), Medrado and Lyra (1996; 

2008;), Nolasco (1993), in the search for the understanding of a possible relation of 

the relation masculinities and violence against the woman. Men dominated women, 

initially, by the use of force, using other means of control, which are the structures of 

power, such as the law, the family, the media, the church and the state The law had 

and has a crucial role in maintaining and legitimizing gender inequality, subtracting 

women's rights for entire generations. But the contest has always been real. There 

was never complete subordination. If it is true that there has always been a gender 

order, it is also true that there has always been disorder and subversion. Social 

changes in the field of subjectivity and cul ture are slow, but they do happen. Gender 

moves in constant tension with reflections, pressures, political events, social, 

generational, race, regional customs, technology, speed communication, education, 

art. In short, gender is relationally negotiated. History shows that women have been 

subjected to much discrimination, violence and inequality, even though they have 

achieved many achievements, by force and in the struggle, there is still a distance 

from gender equality. However, it is necessary to perceive, as Medrado (1996) states, 

that power relations are games, not states, and there are paths of transformation, 

without the maintenance of stable and immutable roles. In this context, the Maria da 

Penha Law, the punitive perspective, the effectiveness in the application of the 

responsibility of the perpetrator of violence and the understanding of the system of 

protection of women are analyzed. Reflective groups of men present themselves as a 



possibility to provoke reflecti ons on the perpetrators of domestic and family violence 

in order to modify violent patterns of behavior. 

 

Keywords: Gender. Masculinity. Maria da Penha law. Thoughtful men‘s groups. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho de pesquisa é um itinerário de aprendizagens, vivências, 

encontros e desencontros com teorias, pensamentos e, especialmente, de minha 

presença na investigação, profundamente implicada com o objeto de pesquisa. A 

pesquisa é uma prestação de contas e atualização de uma trajetória que inclui 

trabalho, estudo, militância e vida particular. Não posso dizer que o resultado da 

pesquisa é fruto apenas dos estudos para conclusão do doutorado em Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Desde que ingressei no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 

em 1997, iniciei minha trajetória de implicação com o meu objeto de pesquisa. 

Lembro-me de que, certa vez, na cidade de Assu/RN, recebi um telefonema de uma 

mulher que dizia querer falar comigo em um horário em que não houvesse ninguém 

na promotoria. A moça aparentava ter 30 anos, usava um lenço na cabeça e camisa 

de mangas longas. Veio sozinha, no horário de almoço, e entrou rápido na minha 

sala. Logo começou a falar. Contou-me que tinha três filhos menores, que era 

casada há 8 anos e que era agredida constantemente pelo marido. Mostrou-me as 

marcas no corpo que as muitas roupas escondiam. No mesmo instante, me veio à 

memória tudo o que as leis diziam a respeito daquele tipo de caso.  

Eu havia acabado de participar de um concurso público e estava com as leis 

bem nítidas na minha mente. Pensei que ela poderia pedir a separação judicial, ficar 

com a guarda dos filhos, ter a pensão alimentícia e o direito de convivência com o 

pai disciplinados e ―resolver‖ toda aquela situação. 

No entanto, antes mesmo que eu pudesse pronunciar o que estava pensando, 

a mulher rapidamente me disse: ―mas eu não quero me separar dele. Sei que não 

preciso viver apanhando, mas gosto dele e acredito que ele pode mudar. Em que a 

senhora pode me ajudar?‖. Aquela provocação totalmente inesperada fez-me parar 

e refletir. Ao invés de tentar convencê-la de que a separação era a melhor solução, 

disse-lhe que eu não tinha resposta naquele momento, mas que iria refletir a 

respeito da situação e que ela voltasse após duas semanas para conversarmos. Eu 

pensei, e ela voltou.  

Na verdade, ainda hoje não tenho a resposta, mas uma primeira ação foi a de 

convidar o marido daquela mulher para que pudéssemos conversar. Frente a frente, 

ele me disse que queria agir diferente, mas que não sabia como. Voltamos a 
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conversar outras vezes. Ciúme, insegurança, infância difícil, trabalho infantil, medo 

de não corresponder como provedor, estereótipos de gênero e muita fragilidade, 

quando procurava demonstrar força e poder, eram as principais alegações. 

Na Promotoria, a procura para tratar desses assuntos começaram a ficar 

frequentes. Parecia que as mulheres conversavam entre si. Elas começaram a fazer 

fila na Promotoria pedindo que chamassemos os homens para ―dar uns conselhos‖. 

Foi então que resolvi criar um grupo aberto de reflexão. Eu os convidava e eles iam. 

Não fazia nada fundamentado em teorias e nunca havia lido uma linha sobre gênero, 

além do que, não existia, ainda, a Lei Maria da Penha. No entanto, aparentemente, 

essas conversas surtiam algum efeito, pois eu recebia o retorno positivo das 

mulheres. Diante dessa celeuma, buscar teorias científicas para o que eu estava 

fazendo tornou-se um desafio e um dos meus objetivos. 

Em 2004, também no período da experiência relatada, fui selecionada para o 

mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Cursei as displinas requisitadas e fiz a qualificação, mas não consegui finalizar a 

dissertação. As condições de desigualdade de gênero estavam ainda mais 

presentes na minha vida. Eu tinha dois filhos, de quem possuia a guarda e era a 

única responsável por todos os cuidados. O peso social da maternidade, naquele 

momento, foi decisivo para que eu não conseguisse concluir o mestrado. No 

entanto, não desisti. Posteriormente, participei outra vez da seleção para o mesmo 

curso e consegui concluí-lo, no ano de 2012, apresentando a minha dissertação com 

o tema ―genêro‖.  

Ao lado da minha trajetória pessoal e dos estudos de gênero, a minha 

atividade profissional como promotora de justiça de defesa dos direitos da mulher 

me fez, e faz, ter contato empiricamente aprofundado com o tema. No meu trabalho, 

tenho a oportunidade de poder testar todos os dias as teorias que estudo. Escuto os 

diversos sujeitos envolvidos, sou partícipe do processo, converso com mulheres, 

homens, filhos, profissionais de equipes multidisciplinares, juízes de direito, 

promotores de justiça, defensores públicos, advogados, familiares, vizinhos e, 

sobretudo, comigo mesma. Por toda essa imbricação, a pesquisa, por ora 

apresentada, não haveria de desconsiderar esse acúmulo de experiências, 

sensações, pensamentos, comprovações, aprendizados, construções e 

desconstruções. 
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A minha experiência foi profundamente enriquecida com o fato de eu 

coordenar, há 6 anos, o Núcleo de Apoio à Mulher vítima de Violência Doméstica e 

Familiar – NAMVID. O Núcleo é responsável pela realização do Grupo Reflexivo de 

Homens, estes que são autores de violência doméstica e familiar e respondem a 

processos na justiça, numa perspectiva educativa, buscando oportunizar um espaço 

de escuta e reflexão que provoque uma mudança de conduta. 

A iniciativa foi premiada em 2016, recebendo o primeiro lugar em redução da 

criminalidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, como boa 

prática a ser reproduzida. O serviço tem metodologia própria, forma de avaliação, e 

o programa é centrado nas teorias de gênero, especialmente no pensamento de 

Scott (1989). 

A militância nos movimentos feministas também me colocou em contato com 

outra perspectiva. Veio a Lei Maria da Penha, como um marco legal decisivo para o 

enfrentamento à violência de gênero contra a mulher, com a visão de que prender, 

punir e encarcerar deveria ser a grande solução, ao lado da proteção da mulher. 

Mas a prática diuturna no juizado da violência doméstica, aliada aos estudos que se 

aprofundavam, apontavam para a reflexão de que existiam outros caminhos 

possíveis. Registro que participei do processo de criação da Lei Maria da Penha 

quando, em 2005, enquanto conselheira do Conselho Estadual da Mulher, estive na 

audiência pública conduzida pela relatora do projeto de lei, Jandira Feghali. 

Desde 1997, sou professora do curso de Direito, lecionando, entre outras, a 

disciplina Direito das Famílias, o que me permite a discussão sobre a evolução dos 

direitos da mulher no sistema de justiça. Atualmente, sou professora efetiva do curso 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Boaventura de Souza Santos (2010) registrou que o paradigma dominante da 

ciência moderna, de separação entre sujeito e objeto, estava em crise e se 

apresenta em crise, e que as mudanças estão acontecendo no interior das próprias 

ciências. Para o autor, a distinção entre sujeito e objeto é muito complexa, pois 

―perde os seus contornos dicotômicos e assume a forma de um continuum‖ 

(SANTOS, 2010, p. 45). Além disso, essas mudanças de paradigma ―passaram a 

constituir uma relação de integração, interdependência e inseparabilidade entre 

sujeito e objeto‖ (SCHERRE, 2015, p. 267). Da mesma forma, Morin, Ciurana e 

Motta (2009, p. 37), tratam de uma reintrodução do sujeito cognoscente em todo 

conhecimento, considerando que ―é preciso devolver o papel ativo àquele que havia 
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sido excluído por um objetivismo epistemológico cego. É preciso reintroduzir o papel 

do sujeito observador/computador/conceiturador/estrategista em todo 

conhecimento‖. 

Moraes e Valente (2008) comentam que essa mudança de visão reintroduz o 

sujeito pesquisador epistemológica e metodologicamente, resgatando-o no processo 

de construção do conhecimento. Para os autores, o pesquisador é ―autor de sua 

história e coautor de construções coletivas‖. Nessa perspectiva, ―todo pesquisador 

está enredado em suas metanarrativas, o que, de certa forma, ratifica também a 

importância de se levarem em conta os processos de autorreferência, as histórias de 

vida colocadas a serviço dos processos de construção do conhecimento nas 

pesquisas. Tais processos estão na gênese da pesquisa, no olhar do pesquisador, 

influenciando-o na escolha do problema a ser pesquisado e nas decisões 

importantes. (MORAES; VALENTE, 2008, p. 44) 

Scherre (2015) indica que as teorias dos autores as fazem refletir sobre a 

própria prática, a pesquisar sobre essa prática e a construir novas teorias a partir do 

diálogo entre os autores e as experiências vividas. Para ela, é necessário incluir, na 

produção científica, a história de vida que está na origem da pesquisa e da 

aprendizagem. A autora propõe ―realizar uma pesquisa integrada com uma 

formação, onde sujeito que pesquisa e sujeito pesquisado são a mesma pessoa‖ 

(SCHERRE, 2015, p. 281).  

Concordando com Scherre (2015, p. 284), a presente pesquisa procura 

―construir um caminho metodológico condizente com os meus processos de 

aprendizagem, com as minhas buscas formativas, aqui e agora, assumindo a minha 

presença e a responsabilidade nesta formação e investigação‖. 

Eu já tinha um dado empírico nas mãos, comprovado por estatística do 

Departamento Penitenciário Nacional, de que os grupos reflexivos de homens 

reduziam a reincidência e provocavam mudanças de comportamento, fazendo com 

que os homens refletissem mais e deixassem de responder com violência às 

situações que provocavam tensões ou em que tinham sua masculinidade 

supostamente questionada. Nesse contexto surgiu a primeira pergunta da pesquisa: 

o que provocou mudanças ou poderá produzir uma reflexividade sobre esses 

deslocamentos de comportamento? E mais: o sistema de justiça criminal repressivo 

é adequado e suficiente para promover mudança de padrão de comportamento ou o 

que se julga, de fato, nos processos de violência doméstica são as masculinidades? 
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A partir dessas perguntas, que se entrelaçam e que não podem ser 

questionadas ou respondidas isoladamente, é que se procurou investigar a respeito 

das masculinidades. É certo que as pesquisas sobre masculinidades se iniciaram na 

década de 1970, a partir dos estudos de gênero impulsionados pelo movimento 

feminista, como uma resposta à demonização do sujeito homem em relação à 

violência de gênero. Muitas teorias procuraram explicar padrões de comportamento 

e a relação entre masculinidades e violência, como os discursos vitimário, 

psicologizante, o da dominação masculina, de Pierre Bourdieu (2003), a teoria dos 

papéis sociais, a teoria do patriarcado, do contrato sexual e a teoria da 

masculinidade hegemônica, de Connell (1995; 2013), que se apresenta como uma 

das mais fortes nos estudos sobre masculinidades. Outros autores, como Oliveira 

(1998), Medrado e Lyra (1996; 2008;), Nolasco (1993), também contribuíram na 

busca pela compreensão de uma possível relação entre masculinidades e violência 

contra a mulher. 

Os estudos sobre masculinidades são confrontados com as teorias sobre 

gênero, no esforço em dialogar com a teoria de gênero de Scott (1995), enquanto 

forma de significar as relações de poder; com o conceito de performatividade de 

Buther (1991), entendido como o poder reiterativo do discurso para produzir os 

fenômenos que ele regula e constrange; com Rubin (1975), para quem, no sistema 

sexo e gênero, as mulheres têm o valor de troca, e com Bento (2006), que se 

contrapõe ao binarismo, afirmando que no mundo das relações sociais há 

diversidade, não podendo engessar as categorias de dominante e dominado. 

Os homens são reflexivos e aptos a mudanças no deslocamento da 

expressão de gênero. Não estão somente exercendo o poder, cegamente, seguindo 

um padrão, como se fosse uma manada débil e sem inteligência ou autonomia. A 

capacidade de agência é um dado concreto que deve ser considerado tanto nas 

mulheres quanto nos homens. Se há nas mulheres a capacidade de agência em se 

rebelar e contestar, forçando as estruturas de poder, não estão os homens 

paralisados e alheios aguardando o momento de serem vencidos. Eles mesmos são 

reflexivos e podem assumir posturas de oposição à dominação. 

 Historicamente, os homens exerciam certo domínio junto às mulheres, às 

vezes pelo uso da força, da violência. Contudo com as mudanças sociais ocorridas, 

passou-se a usar outros meios de dominação, que foram as estruturas de poder, 

como o direito, a família, a igreja e o estado. O direito teve e tem um papel crucial na 
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manutenção e legitimação da dominação do homem sobre a mulher e sobre a 

perpetuação de desigualdades. As leis subtraíram direitos das mulheres durante 

gerações inteiras. Mulheres não podiam frequentar escola, votar e nem serem 

votadas, trabalharem fora de casa, não eram honestas se não casassem, foram 

consideradas incapazes, não tinham poder de decisão nem relação à autoridade 

parental dos filhos. Tudo com a chancela das instituições de poder, estruturando as 

relações de gênero pelo padrão da desigualdade.  

 A luta das mulheres pelo direito ao estudo universal, completo, para poderem 

trabalhar fora, pelo direito ao sufrágio e à cidadania plena, por uma lei que as 

protegesse da violência doméstica e todas as outras conquistas, é a mesma luta que 

ainda está em efervescência, e tem aliados entre muitos homens na busca por 

igualdade nos espaços de poder, representação política, salários iguais, democracia 

na família, enfim, na busca por uma equidade de gênero. A historicidade deve ser 

considerada como um condicionante importante, flexível, mutável, inclusive quanto 

às práticas de gênero. 

A história demonstra que as mulheres têm sido alvo de muita discriminação, 

violência e desigualdade, por mais que tenham alcançado muitas conquistas, à força 

e na luta, estamos distantes de conseguir uma igualdade de gênero. Entretanto, é 

necessário perceber, como diz Medrado (1996), que as relações de poder são jogos, 

e não como estados, havendo caminhos de transformação, sem a manutenção dos 

papéis imutáveis e estáveis e dominante-dominada, mulher-vítima e homem-algoz. 

Não se pode apagar a responsabilidade individual dos homens na construção 

dessas desigualdades, até porque, como já se evidenciou, pesquisas revelam que 

não são aplicadores autômatos e inconscientes de normas de gênero, mas estes 

possuem aliados, que incluem a religião, o estado, a educação, a família, a mídia, 

formando o que Medrado chama de ―poder coletivo dos homens‖. 

 Sendo reconhecido o poder dos homens, individual ou coletivamente, e das 

instituições (instâncias de poder) na construção do machismo, que legitima a 

violência de gênero contra as mulheres, é de se reconhecer, igualmente, as 

possibilidades desses atores atuarem justamente em sentido contrário, produzindo 

os efeitos esperados na desconstrução. Sem fórmulas simplistas, há experiências 

exitosas, comprovadas através dos números, de que é possível a mudança desse 

padrão de conduta, a exemplo do que ocorre com os grupos de reflexão para 

homens, que serão analisados adiante.  
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A análise da Lei Maria da Penha, como marco legal imprescindível à proteção 

integral da mulher, é feita sob uma abordagem da criminologia crítica, a partir das 

ideias de Eugênio Raul Zaffaroni (2010), que constrói o entendimento de que a 

sistema punitivo é fundamentado num discurso-jurídico-penal falso, partindo da 

análise de que o projeto exposto pelo discurso jurídico-penal legitimado não 

apresenta índices reais de efetivação, no que concerne ao cumprimento plenamente 

satisfatório do fim ao qual se propõe, qual seja, a punição dos sujeitos 

transgressores de normas de conduta, com a finalidade pedagógica. 

Nesse mesmo ponto, propõe-se uma reflexão sobre o papel da vítima de 

violência doméstica no sistema penal, suas expectativas e se os anseios punitivistas 

da Lei Maria da Penha, ao proibir os institutos despenalizadores, estariam em 

consonância com a proteção integral das mulheres. Com efeito, a pesquisa percorre 

o itinerário reflexivo de que são os padrões de comportamento atribuídos 

culturalmente ao gênero que se relacionam com a violência contra a mulher. E se 

essa é uma premissa verdadeira, cabe indagar se o que se julga no processo 

criminal de violência doméstica é a masculinidade. É a masculinidade que está no 

banco dos réus? 

Neste sentido, o presente estudo se propõe a tecer reflexões a respeito dos 

processos de construção e socialização dos gêneros e quais relações, nestes 

processos, mantêm com o problema social da violência doméstica e familiar contra 

as mulheres. Segundo as ideias de Joan Scott (1995), que compreende o gênero 

como fruto de uma construção social e como um marcador primário de relações de 

poder estabelecidas entre homens e mulheres, entende-se que a violência 

doméstica e familiar se estrutura diante das relações desiguais entre homens e 

mulheres, em diálogo inseparável com outros marcadores sociais, como etnia, 

geração, escolaridade, regionalidade, classe social, religião, dentre outros. 

Parte-se da ideia de que há lacunas nas medidas criminais adotadas pelo 

estado brasileiro para o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, 

desenvolvidas desde a promulgação da Lei 11.340/2006, porque não trouxe avanços 

capazes de proporcionar transformações sociais no sentido da promoção da 

igualdade de gênero, notadamente, propiciando espaços para discussão de gênero, 

reflexividade e oportunidade para mudanças de padrões de conduta. 

A pena privativa de liberdade tem sido dada como única resposta à 

problemática da violência pelos ordenamentos jurídicos no mundo inteiro. Contudo, 
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a ineficiência desse sistema de justiça punitiva tem se tornado cada dia mais 

evidente. Desta forma, também se propõe, neste trabalho, discutir a Lei Maria da 

Penha - LPM numa perspectiva de justiça criminal. Analisando desde a genealogia 

do pensar do sistema penal, a partir das ideias de Álvaro Pires (2004), como 

também refletir sobre a legitimidade do discurso-jurídico-penal e sua efetividade 

prática, baseado nos estudos críticos de Eugênio Raul Zaffaroni (2010). 

Diante deste cenário, o presente estudo objetiva pensar alternativas à lei 

penal no tocante ao enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, a partir 

das práticas e ações pedagógicas com homens, autores de violência doméstica 

contra mulheres, desenvolvidas com base nos estudos de gênero, uma vez que, do 

prisma pedagógico, a desconstrução de papéis sociais de gênero apresenta-se 

como um caminho para proporcionar mudanças desassociativas entre 

masculinidades e violência. 

Nesta senda, os grupos reflexivos de homens autores de violência vêm se 

apresentando como uma possibilidade de reflexão, aplicados como medida 

ressocializadora dos sujeitos que respondem a processos penais nos juizados de 

violência doméstica e familiar. No objetivo de compreender a aplicabilidade dos 

grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica contra a mulher, seu 

alcance e efetividade, como mecanismo alternativo de superação à perspectiva 

meramente punitivista, colocou-se como objeto de estudo o Grupo Reflexivo de 

Homens: por uma atitude de paz, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Mulher 

Vítima de Violência Doméstica e Familiar (NAMVID), do Ministério Público, por mim 

coordenado, que contou com a colaboração decisiva de Maria Ildérica Castro, 

assistente social, e Jackeline Costa, psicóloga, que são as facilitadoras e as 

idealizadoras do programa. 

No primeiro momento, pensei em acompanhar, integralmente, as reuniões de 

alguns grupos e, posteriormente, fazer entrevistas semi-estruturadas com os 

homens participantes. Entretanto, por ocasião da qualificação do doutorado, durante 

as discussões na banca, percebi que a minha presença poderia modificar o que eu 

já vinha observando empiricamente. A minha identidade não é só de pesquisadora. 

Sou a promotora de justiça que atua diretamente nos processos dos homens 

participantes dos grupos reflexivos. Faço audiências com eles, interrogando-os 

sobre seus atos, exercendo o papel de denunciá-los, apontando o fato e pedindo 

condenação ou até prisão. Essa associação à figura da promotora de justiça poderia 
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fazer com que a minha presença na sala das reuniões - onde flui o debate, 

colocação de opiniões e reflexões – pudesse contaminar a pesquisa. Mary Douglas 

(apud Silva, 2000) fala na presença poluidora, no livro Pureza e Perigo, onde 

apresenta um olhar sobre rituais de poluição, considerando as ideias de pureza e 

sujeira como parte de um sistema interpretativo mais amplo, no qual figuram 

antinomias tais quais contágio/purificação, limpeza/sujeira, ordem/desordem, 

pureza/impureza, entre outras.  

Foi assim que resolvi utilizar analisar os documentos oficiais dos grupos 

reflexivos, que se constituem de entrevistas feitas pela assistente social e pela 

psicóloga, facilitadoras dos grupos, e os relatórios de evolução da participação dos 

homens nos grupos, além do que era colhido nas reuniões de avaliação entre a 

coordenação e a equipe técnica. 

A construção deste trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica - 

qualitativa e quantitativa - e foi estruturado a partir do método hipotético-dedutivo, 

desenvolvido a partir da leitura de textos sobre os estudos de gênero e 

masculinidades, violência doméstica contra a mulher, o Direito e grupos reflexivos.  

 A estrutura da tese é dividida em 4 capítulos. Depois da apresentação, o 

segundo capítulo discorre sobre algumas teorias sobre sexo, sexualidade e relações 

de gênero. Também aborda discursos sobre os estudos das masculinidades, a 

relação entre homens, masculinidades e violência, bem como gênero como campo 

de disputas de poder e possíveis negociações. 

 No terceiro capítulo é feita uma análise sobre a proteção integral em situação 

de violência de gênero, a partir do Plano Internacional, na Constituição Federal e leis 

ordinárias, até chegar à Lei Maria da Penha, que se configura como microssistema 

autônomo e especial. Depois de feita uma leitura sobre o percurso histórico do 

processo de criação da Lei Maria da Penha, parte-se para uma análise crítica, 

segundo a criminologia crítica, em cotejo com o sistema criminal e o lugar da vítima 

e das masculinidades dentro desse cenário jurídico, culminando com a proposta de 

acordo de proteção integral e com a utilização dos institutos penalizadores. 

Por fim, se analisam os grupos reflexivos de homens, especialmente o do 

Ministério Público do Rio Grande do Norte, como espaço para reflexividades e 

transformações subjetivas e de padrões de conduta que associam a masculinidade à 

violência. 
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2  RELAÇÕES DE GÊNERO  

 

2.1 Gênero como categoria de análise 

 

A definição de gênero, enquanto categoria de análise, parece uma tarefa 

difícil, diante de tantas divergências que se apresentam no campo teórico. Partimos, 

como caminho teórico, no itinerário dessa compreensão, dos textos de Joan Scott 

(1995, 2005), que concebe gênero como uma construção social desenvolvida 

segundo as percepções sociais sobre a diferenciação entre os sexos 

(homem/mulher), e a partir da qual se definem as relações de poder dentro da 

organização social, numa perspectiva dicotômica de dominação/submissão. 

Scott (1995) afirma que gênero é fruto de uma construção social, fazendo 

uma fissura na ideia de que a determinação do gênero dos indivíduos é 

consequência natural do sexo biológico. A autora afirma que as definições do que é 

masculino e feminino são reflexos dos processos de socialização vivenciados pelos 

sujeitos, previamente diferenciados pelos seus corpos sexuados.  

Para Scott (1995), o sexo biológico é apenas um demarcador da lógica 

dicotômica e relacional para diferenciação dos marcadores sociais de gênero, 

masculino e feminino, que atribuem significados aos corpos em sociedade. A autora 

concebe gênero a partir da diferenciação dos sexos, por isso dicotômico e relacional, 

por entender que a existência de um está condicionada a do outro, razão pela qual 

os estudos de gênero não deveriam ser focados em um único gênero. 

Nessa vertente, registra-se que para Scott (1995, p. 86) gênero e poder estão 

interligados, e as definições de gênero estão intimamente relacionadas às 

representações de poder em determinada conjuntura político-social, sem descuidar 

de mencionar que algumas definições teóricas podem estar vinculadas às doutrinas 

religiosas, educativas, políticas ou jurídicas, que chancelam e perpetuam definições 

fixas do que se entende por homem e mulher, masculino e feminino. 

No pensamento de Joan Scott (1995), em Gênero, uma categoria útil para 

análise, gênero é importante para problematizar o lugar da mulher na relação com o 

homem, já que tece críticas ao patriarcalismo, ao feminismo marxista e às teorias 

psicanalíticas. A autora afirma que gênero tem uma história. Para ela, ―o uso do 

conceito de gênero coloca ênfase sobre todo um sistema de relações que pode 
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incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo, nem determina 

diretamente a sexualidade‖ (SCOTT, 1995, p. 07).  

Ainda conforme a autora, é no campo das ciências humanas e da crítica, na 

linha pós estruturalista, que a discussão de gênero toma uma direção de categoria 

de análise. Assim, na definição de gênero, Scott (1995, p. 26) preconiza ser 

―elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças entre os sexos, 

e forma de significar as relações de poder‖. 

A partir desta compreensão do gênero enquanto uma ―categoria útil de análise 

histórica‖ (SCOTT, 1995, p. 71), pode-se definir que as relações sociais entre 

homens e mulheres foram construídas num cenário de disputa política, que num 

primeiro momento histórico privilegiou os homens. A compreensão da participação 

das estruturas de poder na construção dos gêneros só pode ser feita se recorrermos 

à história e entendermos como, e a partir de que, foi construído o modelo ocidental 

de sociedade.  

Essa entendimento da relação entre gêneros e representações sociais de 

poder, apresenta outro desdobramento desenvolvido por Scott (1995, p. 87-88), que 

é o de que o gênero é o meio pelo qual o poder é articulado na sociedade, na 

medida em que os atributos que definem o que é ser homem ou mulher estabelecem 

permissões, negações ou diferenciações de acesso aos recursos dispostos em 

sociedade, sejam eles materiais, sociais e/ou políticos. 

E é no campo das relações de poder que se discute a construção 

sociocultural dos gêneros, não havendo características imanentes ao masculino ou 

feminino. 

  

Só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos 
que homens e mulheres são, ao mesmo tempo, categorias vazias e 
transbordantes. Vazias porque elas não têm nenhum significado 
definitivo e transcendente; transbordantes porque, mesmo quando 
parecem fixadas, elas contêm dentro delas, definições alternativas, 
negadas ou reprimidas. (SCOTT, 1995, P. 86). 

 

Na definição gramatical, o gênero é visto como uma divisão de nomes criada 

a partir de critérios, como o sexo e as associações psicológicas, classificando-se 

segundo as categorias masculina, feminina e neutra (HOLANDA apud SCOTT, 

1989).  
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 Entretanto, desde 1975, o termo ―gênero‖ passou a ser utilizado em estudos 

referentes à sexualidade que buscavam entender os comportamentos individuais 

distintos, derivados das diferenças sexuais (SOUZA, 2014). Esses comportamentos 

das relações entre os gêneros são legitimados socialmente no tocante aos papéis 

socialmente ocupados por eles (SCOTT, 1995), na medida em que instaura poderes 

e demarca lugares sociais que podem ou devem ser ocupados por cada um deles. 

 Scott (1995) rejeita o determinismo biológico, que utiliza os termos ―sexo‖ ou 

―diferença sexual‖ como lócus de origem das diferenças comportamentais entre os 

indivíduos, insistindo no caráter social das distinções baseadas no sexo, afirmando 

que tais distinções decorrem da construção social. 

 Joan Scott (1995) associa gênero à criação social de ideias relacionadas aos 

papéis do homem e da mulher na sociedade, desconsiderando as explicações 

biológicas que apontam como fator para a subordinação da mulher frente ao 

homem, o fato delas terem filhos e de eles possuírem força muscular superior. 

Assim, define gênero como uma categoria social que é imposta a um corpo sexuado, 

tendo em vista a identidade subjetiva do homem e da mulher. 

Berenice Bento (2015) enriquece a discussão na medida em que, 

considerando limitada a proposição de Scott (1989), traz alguns apontamentos às 

teses da referida autora, suscitando que, ao se restringir em conceituar gênero 

apenas pela diferença do sexo, estar-se-ia retirando o conteúdo histórico da 

construção dos corpos sexuados, bem como reforçando as relações binárias entre 

os gêneros, indo de encontro, portanto, ao objetivo proposto por Scott (1995) ao 

fazer tal definição, qual seja: descobrir o motivo que leva à manutenção atemporal 

na representação binária e hierarquizada entre os gêneros. 

 A partir de então destaca-se a importância da Teoria queer, neste âmbito, ao 

pensar a sexualidade, o gênero e a subjetividade fora do contexto de uma relação 

binária e sem o heterossexismo presente nas teorias feministas, possibilitando, com 

isso, a despatologização das experiências que envolvem identidade de gênero e 

orientação sexual, a exemplo da transexualidade e da homossexualidade, e uma 

reanálise quanto às normas de gêneros (BENTO, 2015). 

A teoria queer surgiu na década de 90 do século XX e teve como referencial 

teórico os estudos de Foucault e Derrida, além da contemporânea Judith Butler. Ela 

foi originada do encontro dos estudos culturais norte americano com o pós-

estruturalismo francês. A palavra queer é traduzida por estranho, excêntrico, raro e 
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extraordinário. Os estudos queer adquirem todo seu poder com a invocação que o 

relaciona com patologias e insultos e representam a transgressão quanto a uma 

sociedade heteronormativa, destacando a realidade social e cultural de uma minoria 

excluída - os homossexuais. Vale ressaltar que esta minoria luta contra a condição 

de marginal de forma radical, exagerada e excêntrica. Dessa forma, ser queer é 

pensar na ambiguidade, na multiplicidade e na fluidez das identidades sexuais e de 

gênero, mas, além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura 

(MIRANDA; GARCIA, 2012). 

 A visão de Scott (1995) invoca a diferença do sexo e, com isso, perpetua a 

dicotomia sexo (natureza) versus gênero (cultura). Partindo desse referencial, se 

conduz à ideia de que o corpo reflete o sexo e o gênero só pode ser entendido a 

partir desta relação, portanto, qualquer outra coisa que fuja deste liame é 

considerada doença. Berenice Bento (2015) afirma, entretanto, que o sexo não 

corresponde a uma categoria estática, mas traduz aquilo que qualifica um corpo 

para a vida inteligível. 

 Tomando por base outra linha de pensamento que desvincula a perspectiva 

de que o masculino é um atributo do homem e a feminilidade é um atributo da 

mulher, pode-se dizer que ninguém nasce homem ou mulher, tratam-se de corpos e 

não de sexos, logo, não há mais necessidade de se reconstruir o gênero 

socialmente (BENTO, 2015).  

Em entrevista a Diego Dias, Berenice Bento elucida:  

 

Dizem que eu sou mulher, eu não faço a menor ideia do porquê. Eu 
sou um homem. Dentro daquilo que definem como sendo um 
homem, eu sou um homem. Eu não sou mulher. Eu sou mulher 
porque eu me visto como mulher? Mas a minha subjetividade é 
totalmente masculina, dentro do binarismo que circula por aí. 
(BENTO, 2014, p. 486). 

 

 No mesmo sentido, Simone Beauvoir (1980) quebrou paradigmas ao afirmar, 

há mais de 50 (cinquenta) anos, que ninguém nasce mulher, mas, na verdade, torna-

se mulher a partir da construção de marcas, gestos, comportamentos, preferências e 

desgostos que são ensinados e reiterados diariamente, de acordo com as normas e 

valores de cada cultura. 

Desde o nascimento, a criança é comunicada a respeito de qual gênero ela 

pertence, por meio de um discurso e uma formação que resulte em um desempenho 



30 

 

bem-sucedido dos papéis de gênero: bonecas, saias e vestidos para o gênero 

feminino;  bolas, calças, revólveres para o gênero masculino. A partir de proibições, 

afirmações, alertas como ―homem não chora‖ ou ―sente-se como uma menina‖, tem 

início na infância a interiorização dos enunciados performativos e da estilização dos 

gêneros (BENTO, 2015). 

 As crianças se desenvolvem subjetivamente a partir de experiências 

resultantes do encontro entre aquilo que esperam delas e aquilo que elas desejam 

ser/fazer. Elas seguem absorvendo o que é permitido e consentido para cada gênero 

e para as relações que devem ser construídas entre eles, processo este que 

viabiliza uma concepção particular acerca do que é menino ou menina a partir da 

história, da cultura e da simbolização (ANACLETO; MAIA, 2009). 

 No entanto, a história e a cultura são referenciadas pela heteronormatividade, 

a qual é referendada pela ideologia da complementaridade dos sexos. Com isso, a 

percepção do que é ser menino ou menina encontra-se diretamente associada com 

o dever de se relacionar afetivamente com o sexo oposto. Como bem pondera 

Berenice Bento (2015), as alterações nos papéis de gênero provocam, direta e 

instantaneamente, perturbações na orientação sexual, apresentando-se também 

como um ratificador da binaridade dos gêneros. 

 Nesse sentido, hoje, as crianças do sexo feminino, por exemplo, desenvolvem 

a seguinte percepção a partir da sua educação: sou menina, gosto de brincar com 

bonecas, uso vestido, saias e calcinhas e estou autorizada a beijar meninos. No 

caso dos meninos, sobressai-se a proibição de brincar com bonecas e usar a cor 

rosa, para não serem automaticamente inclusos na categoria dos homossexuais, 

mesmo a orientação sexual não sendo uma consequência lógica da identidade de 

gênero. 

 Assim sendo, observa-se que é na infância onde se produzem as noções de 

si e da separação entre o seu corpo e do outro, corpo este que se apresenta como 

uma construção social, histórica e linguística que produz e sofre frente às relações 

de poder, a qual implica na construção de relações e representações de gênero 

(MEYER, 2004 apud SAMPAIO; SANTOS, 2015). 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a identidade de gênero engloba a 

expressão de gênero e com esta não se confunde. É comum os sinais exteriores 

determinarem como os outros atribuem o gênero a um certo indivíduo. Por isso, 

deve-se ter cuidado com a linha tênue entre como a pessoa se expressa e como ela 
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realmente se vê, não podendo haver uma associação direta entre como a pessoa se 

comporta e o gênero com o qual ela se identifica. 

Não é porque uma menina se veste com o que se acredita serem roupas 

masculinas (bermudas, camisetas regatas e bonés), por exemplo, que se pode 

afirmar, com convicção, que ela se identifica com o gênero masculino, posto que isto 

se refere à expressão de gênero, enquanto que a identidade de gênero está adstrita 

ao processo de identificação com os modelos referenciais de atributos masculinos e 

femininos oferecidos na infância, quando da estruturação da sexualidade 

(BARRETO; SILVEIRA, 2011). 

Assim, é válida a reflexão de Berenice Bento (2014) que aponta o gênero 

como delimitadores de diferenças que produzem opressão, remetendo à 

necessidade de se lutar pelo fim da concepção de gênero induzida pelas 

determinações biológicas e pela binaridade, para que seja possível extinguir a 

obrigação de se corresponder a um estereótipo de gênero. Afinal, é isso que as 

crianças fazem, ―brincam de gênero‖ enquanto a sociedade tenta impor padrões a 

serem seguidos. 

Na mesma linha de pensamento, Judith Butler (1991, p. 89) indaga: ―poderia 

um enunciado performativo ser bem-sucedido se sua formulação não se repetisse 

em um enunciado "codificado‖?‖. De certo modo, como poderia o discurso tornar-se 

válido quando não há uma codificação, uma referência? A autora questiona em que 

medida o discurso adquire a autoridade para produzir o que nomeia, através da 

citação das convenções da autoridade. Segundo ela, a sexualidade humana é 

resultante do processo de materialização da norma construída socialmente, 

assegurando que as normas regulatórias materializam o sexo e produzem essa 

materialização através de uma reiteração forçada destas normas. 

Judith Butler (1991, p. 89) propõe o conceito de performatividade, entendido 

como o poder reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que ele regula e 

constrange. Para a autora, ―as normas regulatórias do "sexo" trabalham de uma 

forma performativa para constituir a materialidade dos corpos e, mais 

especificamente, para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença 

sexual a serviço da consolidação do imperativo heterossexual‖ (BUTLER,1991, p. 

89). 

Porém, a autora adverte que essa materialização dos corpos nunca é 

completa, já que não há uma conformação completa às normas pelas quais sua 



32 

 

materialização é imposta. Butler (1991, p. 85) afirma que, ―na verdade, são as 

instabilidades, as possibilidades de rematerialização abertas que colocam em 

questão a força hegemônica daquela mesma lei regulatória. Através das fissuras na 

norma regulatória, aparecem outras possibilidades de materialização‖. 

Os sujeitos são formados pela matriz excludente da heterossexualidade. A 

fissura produz os seres abjetos, que são considerados como os não sujeitos, os que 

estão na zona inabitável da vida social, restando a margem como ambiência. Os 

seres abjetos não são invisíveis. Eles são vistos e ignorados, mas são 

continuamente vigiados. Para Butler (1991, p. 89) negar e excluir o ser abjeto é 

construir o sujeito. ―A identificação com a abjeção será persistentemente negada‖. 

Em virtude dessa reiteração – que produz o efeito naturalizado do sexo – é que 

fossos e fissuras são abertos e podem ser vistos como as instabilidades 

constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou excede à norma. 

Butler (1991, p. 90) afirma que ―as desidentificações coletivas propõem 

facilitar uma recontextualização da questão de se saber quais corpos pesam, quais 

corpos ainda devem emergir como preocupações que possam ter um peso crítico‖. 

A autora é contrária à posição de que o gênero é algo que o indivíduo revela, 

descobre. Butler (1991, p. 91) afirma que ―se o gênero é construído, ele não é 

necessariamente construído por um ‗eu‘ ou por um ‗nós‘ que se coloca antes 

daquela construção‖. Não pode haver ―um ‗eu‘ ou um ‗nós‘ que não tenha sido 

submetido, que não tenha sido sujeitado ao gênero, onde a generificação é 

construída, entre outras coisas, pelas relações diferenciadoras pelas quais os 

sujeitos falantes se transformam em ser‖. A questão não é mais como o gênero é 

constituído como uma certa interpretação do sexo mas, ao invés disso, a pergunta 

que se configrua é: através de que normas regulatórias é o próprio sexo 

materializado? 

Com efeito, essa materialização da norma na formação corporal, segundo 

Butler (1991), produz um domínio de corpos abjetos, um campo de deformação, o 

qual, ao deixar de ser considerado como plenamente humano, reforça aquelas 

normas regulatórias. No mesmo sentido, Berenice Bento (2015) propõe a disjunção 

entre o mundo plural e a política binária. A autora indaga se seria possível operar o 

mundo da política a partir do marco da diversidade, da diferença. 

Bento (2006, p. 36) revela que há evidente e radical disjunção, já que no 

mundo das relações sociais há pluralidade, enquanto que, na esfera política, ―tudo 
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se passa como se a única forma eficaz de mudar uma dada conjuntura é acionando 

a máquina binária‖. Com razão, a autora põe em relevo que, enquanto no mundo da 

política a ênfase está na identidade, nas pesquisas, o que salta aos olhos é a 

diferença. 

Nessa linha de pensamento, Bento (2015) faz questionamentos sobre quem 

faz ciência e quem faz política. Ela denuncia que ―a estratégia mais política de 

construir o mundo à imagem e semelhança de determinados interesses imersos no 

discurso científico, da aparente neutralidade científica‖ (BENTO, 2015, p. 37). Foi 

nesse saber científico que se fundamentaram para perseguir gays e lésbicas. 

Nessa mesma perspectiva, Eve Kosofsky Sedgwick (1993, p.21), no texto ―A 

epistemologia do armário‖, afirma que ―uma estrutura narrativa tão elástica e 

produtiva não afrouxará facilmente seu controle sobre importantes formas de 

significação social‖. O texto fala de homossexualidade (o armário gay), e sobre a 

insuperável confrontação entre revelar ou não a condição. No entanto, o estudo 

pode ser utilizado para tentar fornecer um aparato teórico ao tema do presente 

trabalho, a partir da discussão sobre o que é espaço público e onde se situa o 

espaço privado.  

A autora traz a discussão sobre duas decisões importantes da Corte 

Americana, em que o Poder Judiciário teve a oportunidade de se pronunciar se a 

sexualidade seria assunto de relevância pública ou se estava no espaço privado da 

vida humana. Em específico, se a revelação da homossexualidade tinha alguma 

coisa a ver com interesse público ou a ninguém, além do próprio protagonista. E a 

decisão da Suprema Corte foi no sentido de que ―não interessava a ninguém o que 

ele fazia, que não mesmo: se a homossexualidade, por mais densamente 

adjudicada que seja, não deve ser considerada questão de interesse público, na 

opinião vinculante da Suprema Corte, ela tampouco subsiste sob o manto do 

privado‖ (SEDGWICK, 1993, p. 52). 

 A autora ainda afirma que acredita que 

 

[...] todo um conjunto das posições mais cruciais para a contestação 
do significado na cultura ocidental do século XX está consequente e 
indelevelmente marcado pela especificidade histórica da definição 
homossocial/homossexual, particularmente, mas não 
exclusivamente, masculina, desde mais ou menos a virada do 
século. (1993, p 28). 
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É nessa mesma vertente que Gayle Rubin (2003) se propõe a problematizar a 

questão de gênero, com as diversas teorias, na tentativa de explicar a sujeição da 

mulher e a tentativa de ―domesticá-la‖ (sistema sexo/gênero), e colocá-la no modelo 

de casamento heterossexual e monogâmico. 

No texto El Tráfico de Mujeres: Notas sobre La ―Economia Política‖ del Sexo, 

a partir da obra de Lévi-Strauss, sobre as Estruturas Elementares do Parentesco, 

Rubin busca explicar como se dá a troca e o tráfico de mulheres, entre os diversos 

grupos, para formar a família. Nesse sentido, Rubin afirma que toda sociedade tem 

um sistema sexo/gênero – uma série de arranjos pelos quais a matéria-prima 

biológica do sexo humano e da procriação é moldada pela intervenção humana, 

social. Os sistemas de parentesco variam enormemente de uma cultura para outra. 

Eles contêm todo tipo de normas desconcertantes que determinam com quem uma 

pessoa pode ou não se casar.  

A obra de Lévi-Strauss (apud RUBIN, 2003) procura entender o casamento 

humano, que é visto como uma imposição da organização cultural sobre os fatos da 

procriação biológica, dando ênfase à sexualidade na sociedade humana. Lévi-

Strauss entende que a essência dos sistemas de parentesco reside na troca de 

mulheres entre homens e, com isso, constrói uma teoria implícita da opressão 

sexual. Ele afirma que o tabu do incesto deve ser entendido como um mecanismo 

para garantir que essas trocas se realizem entre famílias e entre grupos diferentes. A 

um só tempo, questiona-se se o incesto é mecanismo para garantir que a troca de 

mulheres se realizem em famílias de grupos diferentes, a monogamia é mecanismo 

para garantir o que?. Certamente, a garantia da certeza do parentesco 

consanguíneo, evidenciado na paternidade certa. 

Troca de mulheres é uma maneira sintética de expressar o fato de que as 

relações sociais de parentesco determinam que os homens tenham certos direitos 

sobre as mulheres e que as mulheres não têm os mesmos direitos nem sobre si 

mesmas nem sobre seus parentes de sexo masculino. Nesse sentido, a troca de 

mulheres revela uma percepção profunda de um sistema no qual as mulheres não 

têm direitos plenos sobre si mesmas. 

Para Rubin (2003), se Lévi-Strauss tem razão em ver a troca de mulheres 

como um princípio fundamental do parentesco, a subordinação das mulheres pode 

ser vista como um produto das relações por meio das quais sexo e gênero são 

organizados e produzidos. A troca de mulheres é um primeiro passo na construção 
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de um conjunto de conceitos com os quais se poderão descrever os sistemas 

sexuais.  

Na continuidade da análise sobre as teses de Lévi-Strauss, Rubin (2003) 

destaca que a explicação da estrutura lógica subjacente à toda análise do 

parentesco, leva a um nível mais geral de pensamento acerca da organização social 

do sexo baseado em gênero – à obrigatoriedade da heterossexualidade e à 

repressão da sexualidade da mulher. Rubin conclui que gênero é uma divisão dos 

sexos imposta socialmente. É um produto das relações sociais e de sexualidade. Os 

sistemas de parentesco baseiam-se no casamento. Por isso, transformam pessoas 

do sexo masculino e pessoas de sexo feminino em ―homens‖ e ―mulheres‖, sendo 

que cada um é uma metade incompleta que só pode completar-se unindo-se à outra. 

Para ela, o parentesco encoraja a heterossexualidade. 

Em nuas palavras, o gênero é imposto aos indivíduos como forma de o 

casamento ser garantido. Obviamente, o casamento heterossexual e monogâmico. 

É por isso mesmo que, segundo Rubin (2003), a monogamia é uma forma de 

opressão da sexualidade feminina, só reforçando o sistema de parentesco aludido 

por Lévi-Strauss. No pensamento de Rubin, os homens são os protagonistas das 

trocas sociais, enquanto as mulheres são os objetos das trocas. 

Também na mesma linha de pensamento, Lia Zanota Machado (1988), 

apresenta a proposta metodológica de desnaturalização do gênero e 

desconstrucionismo. Para a autora, ―a metodologia desconstrucionista, aliada à 

crítica foucaltiana do poder, à hermenêutica e à descrição densa, tal como 

elaboradas e combinadas pelas pesquisas de gênero e pelas pesquisas feministas, 

foi capaz de produzir a desnaturalização metodológica de gênero‖ (MACHADO, 

1988, p. 43). Atua na diferença sexual para descontruir e é um processo de 

desnaturalização do gênero, não como algo na natureza, mas de identidades 

sexuais e como essa identidade é naturalizada. 

 Ao abordar essa questão, a autora Judith Butler (1991) partindo da famosa 

frase de Simone de Beauvoir ―Não se nasce mulher, torna-se mulher‖, assevera que 

o gênero é desalojado do sexo, de tal modo que, fazendo uma junção da fraseologia 

de Sartre com a de Beauvoir ―poderíamos dizer que ‗existir‘ nosso corpo em termos 

culturalmente concretos significa, pelo menos em parte, tornarmo-nos nosso gênero‖ 

(BUTLER, 1991, p. 139).  
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Rose Marie Muraro e Leonardo Boff (2002, p. 18) aludem que ―o conceito de 

gênero compreende questões que vão além do feminino/masculino e do sexo 

biológico, tomados em si‖. Por assim entenderem, afirmam que:  

 

Não basta constatar as diferenças. É imprescindível considerar como 
elas foram construídas social e culturalmente. Em particular, como se 
estabeleceram as relações de dominação entre os sexos e os 
conflitos que suscitam; a forma como se elaboraram os distintos 
papéis, as expectativas, a divisão social e sexual do trabalho; como 
foram projetadas as subjetividades pessoais e coletivas. (MURARO; 
BOFF, 2002, p. 17).  

 

 Um exemplo clássico para demonstrar como os papéis assumidos pelas 

pessoas do sexo feminino e masculino são construídos culturalmente, criando uma 

expectativa bem delimitada do desenvolvimento do gênero ―adequado‖ ao sexo 

biológico, são os brinquedos e as brincadeiras infantis, frequentemente taxados 

como sendo de menino ou de menina, contribuindo para a ideia de dominação entre 

os sexos.  

 Sobre isso, a pesquisadora Marina Fischer Nucci (2010) traz relevante 

contribuição para o debate ao analisar a mensagem transmitida por artigos 

científicos que abordam a temática da identidade de gênero, pois é comum perceber 

conclusões de outros pesquisadores que levam a acreditar que existam brinquedos 

―adequados‖ ao gênero, cuja preferência seria fundamental para a emergência de 

uma identidade de gênero ―correta‖.  

 Para exemplificar, ela traduziu e mencionou o seguinte trecho, no qual afirma 

categoricamente a existência de brincadeiras típicas aos gêneros:  

 

Garotas tipicamente preferem brinquedos como bonecas, enquanto 
meninos tipicamente preferem brinquedos como veículos e bolas. 
Desde cedo, adultos oferecem às crianças brinquedos congruentes 
ao gênero, reforçando a brincadeira típica. O surgimento da 
identidade de gênero no início da infância (i. e., por volta dos três 
anos de idade) e o subsequente desenvolvimento de esquemas de 
gênero, contribuem a favor da preferência por brinquedos [...]. Assim, 
a preferência por brinquedos específicos para cada gênero, que 
emerge no início da infância, é mantida através do desenvolvimento 
cognitivo e da socialização em um gênero ou outro. (ALEXANDER, 
2006, p. 699, apud NUCCI, 2010, p. 52).  

 

 A transmissão desde a infância, dessa classificação do que é adequado para 

meninas e meninos, onde à mulher cabe o espaço do lar, enquanto aos homens o 
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espaço público, com o desenvolvimento dos mais diversos talentos, tem 

consequência significativa na forma como as pessoas se apresentarão na idade 

adulta.  

 A especificidade de brinquedos para cada sexo, como bonecas, casinhas e 

fogõezinhos para as meninas e carrinhos, aviões e jogos eletrônicos para os 

meninos, que supostamente dão indícios acerca do gênero que será assumido por 

cada pessoa, já denota a existência de uma hierarquia, na qual são esperadas 

habilidades especiais diferenciadas das pessoas dos sexos feminino e masculino na 

construção de suas identidades (VIEZZER, 1989; LIMA, 2006).  

 Diante disso, as mulheres figuram em clara posição de desvantagem, pois 

como afirmam Miguel e Biroli (2014, p. 32), os papéis atribuídos a elas, como a 

dedicação prioritária à vida doméstica e aos familiares, colaboram para que a 

domesticidade feminina fosse vista como um traço natural e distintivo, mas também 

como um valor a partir do qual outros comportamentos seriam caracterizados como 

desvios. A natureza estaria na base das diferenças hierarquizadas entre os sexos.  

 Esse tipo de fundamentação tendente a encontrar justificativas para a 

hierarquização que existe entre os gêneros masculino e feminino, utilizando-se das 

diferenças biológicas entre os sexos, também foi abordada por Michelle Perrot 

(2005), segundo a qual a identificação dos homens e das mulheres pelo seu sexo, 

condenam as mulheres em particular, deixando-as ―ancoradas em seus corpos de 

mulheres chegando até a ser prisioneira deles‖ (PERROT, 2005, p. 470). A autora 

complementa:  

 

Assiste-se, então, à biologização e à sexualização do gênero e da 
diferença entre os sexos. As implicações teóricas e políticas desta 
mutação são consideráveis. Por um lado, ela tem, de forma latente, 
novas maneiras de percepção de si e sobretudo a psicanálise (a 
oposição falo/útero, a definição da feminilidade em termos de falta, 
de vazio, a ―pequena diferença‖ que é a base do grande diferendo). 
Por outro lado, ela traz uma base, um fundamento naturalista para a 
teoria das esferas – o público e o privado – identificadas com os dois 
sexos, teoria pela qual pensadores e políticos tentam organizar 
racionalmente a sociedade do século 19. Esta naturalização das 
mulheres, presas a seus corpos, à sua função reprodutora materna e 
doméstica, e excluídas da cidadania política em nome desta mesma 
identidade, traz uma base biológica ao discurso paralelo e simultâneo 
da utilidade social. (PERROT, 2005, p. 470).  
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Em resumo, Bento (2006) adverte que os estudos de gênero não constituem 

um todo homogêneo, assegurando que há pontos de unidade, como, por exemplo: a 

crítica à concepção de sujeito herdado do iluminismo; a impossibilidade de analisar o 

corpo às margens dos dispositivos de poder que produzem a naturalização das 

identidades; a ideia de que não existe uma essência masculina e feminina, o gênero 

só pode ser compreendido quando remetido às práticas performatizadas; a crítica ao 

binarismo. 

Os estudos de gênero, que se identificaram, primeiramente, como estudos 

sobre mulheres, na tentativa de explicar as desigualdades entre homens e mulheres, 

passaram a indicar a necessidade de estudar as masculinidades, diante da 

percepção da natureza relacional de gênero. Foi assim que começaram os estudos 

sobre masculinidades. 

 

 

2.2 Dos estudos sobre gênero ao estudo sobre masculinidades 

 

 Os estudos sobre gênero, que inicialmente eram sinônimo de estudos sobre 

mulheres, passou a contemplar, a partir da década de 1970, os estudos sobre 

homens e masculinidades. Para Connell e Messerschmidt (2013), as pesquisas 

sobre masculinidades nas ciências sociais e humanidades tomaram um corpo e 

passaram a se sistematizarem em teorias na tentativa de dar conta da crítica ao 

essencialismo. 

Oliveira (1998) afirma que esta linha discursiva é herdeira do legado 

feminista, mas se destaca no sentido de que o objetivo é discutir a problemática 

masculina, com todas as suas questões específicas. O autor defende que o discurso 

crítico acerca da masculinidade, onde questões, como por exemplo, a 

"homossexualidade" masculina, são discutidas por vários autores, percebe-se uma 

maior participação dos homens no debate sobre o tema, ao contrário do que ocorre 

nos estudos feministas sobre gênero. Para Oliveira (1998) há necessidade de uma 

autonomia dos estudos sobre masculinidades para acrescentar dados novos sobre 

as relações de gênero que o feminismo até aqui não aventou, especialmente porque 

o foco deste último focaliza a problemática das mulheres, em primeiro plano, e só 

falam das masculinidades quando têm por referência os estudos sobre mulheres.  
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 A partir dessa perspectiva, são descritas algumas abordagens que têm como 

objetivo formular uma teoria sobre as masculinidades. 

 

 

2.2.1 Teoria de Dominação Masculina de Pierre Bourdieu 

 

Pierre Bourdieu (2003), na obra A Dominação Masculina, foi acusado de não 

ter dialogado com as teóricas feministas, tampouco ter se dedicado à elaboração de 

um conceito de gênero. No livro de Bourdieu, é possível encontrar gênero como 

categoria de análise, quando o autor utiliza o conceito de habitus para tentar explicar 

a assimetria entre papéis masculino e feminino e a dominação masculina, reforçada 

e retroalimentada pela violência simbólica das instituições, que faz com que o 

fenômeno passe despercebido, parecendo natural. 

A compreensão da masculinidade passa, necessariamente, pela análise do 

seu conceito e porque o homem ocupa uma posição diferenciada na sociedade. Há 

características no homem que o coloca em posição hierarquicamente superior, 

reconhecendo-o como o modelo hegemônico. A teoria de Bourdieu (2003) está 

centralizada nas diferenças anatômicas dos sexos masculino e feminino que, 

segundo o autor, têm o poder de produzir condutas e lugares sociais. 

Bourdieu (2003, p. 16) registra que a tipologia do ―corpo socializado, de seus 

movimentos e seus deslocamentos, imediatamente revestidos de significação social 

– o movimento para o alto sendo, por exemplo, associado ao masculino, como a 

ereção, ou a posição superior no ato sexual‖. O autor associa diferença anatômica 

entre os sexos com diferença social. 

 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino 
e feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os 
órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da 
diferença socialmente construída entre os gêneros e, da divisão 
social do trabalho. Dado o fato de que o princípio de divisão social 
que constrói a diferença anatômica e que é esta diferença 
socialmente construída que se torna o fundamento e a caução 
aparentemente natural da visão social que a alicerça, caímos em 
uma relação circular que encerra o pensamento na evidência de 
relações de dominação inscritas ao mesmo tempo na objetividade, 
sob forma de divisões objetivas, e na subjetividade, sob forma de 
esquemas cognitivos que, organizados segundo essas divisões, 
organizam a percepção das divisões objetivas‖. (BOURDIEU, 2003, 
p. 20). 
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Bourdieu (2003) afirma que há a crença de que o corpo da mulher é uma 

imperfeição do corpo masculino. Além de ser apenas parte dele (costela), o órgão 

sexual indica inversão. Para o autor, o órgão sexual da mulher traz consigo a 

representação do que falta, o que está para ser possuído, recebido, o passivo, 

enquanto que o do homem é projetado, sendo o que possui, o ativo.  Assim, também 

a posição do homem e da mulher no ato sexual revela condição de dominação e 

submissão. 

 

Resulta daí que a posição considerada normal e, logicamente, 
aquela em que o homem ―fica por cima‖. Assim como a vagina deve, 
sem dúvida, seu caráter funesto, maléfico, ao fato de que não só é 
vista como vazia, mas também como o inverso, o negativo do fato, a 
posição amorosa na qual a mulher se põe por sobre o homem é 
também explicitamente condenada em inúmeras civilizações. 
(BOURDIEU, 2003, p. 27) 

 

Segundo Bourdieu (2003), a dominação masculina exercida sobre as 

mulheres é apoiada na violência simbólica estabelecida a partir da divisão entre 

quem domina e quem é dominado. Isto não ocorre a partir de mecanismos 

conscientemente elaborados pelos homens para exercer o poder sobre as mulheres, 

mas a um gradual processo de ―socialização do biológico‖ e ―biologização‖ do 

social‖. Bourdieu (2003) diz que o trabalho social é quem define socialmente os 

corpos, cuja inversão de causa e efeito efetua a naturalização dessa construção 

social. 

A dominação masculina é organizada a partir de categorias androcêntricas, 

sendo expressa através de modos de falar, pensar, e de se comportar, provocando 

efeitos nos corpos e mentes dos indivíduos. Para ele, essa visão androcêntrica é 

―continuamente legitimada pelas próprias práticas que ela determina: pelo fato de 

suas disposições resultarem da incorporação do preconceito desfavorável contra o 

feminino, instituído na ordem das coisas, as mulheres não podem, senão, confirmar 

seguidamente tal preconceito‖ (BOURDIEU, 2003, p. 44). 

Além disso, é possível compreender como a dominação masculina encontra 

adesão na mulher dominada, através do que Bourdieu (2003) chama de experiência 

dóxica. A violência simbólica é chamada por ele de ―violência doce e quase sempre 

invisível‖. 
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A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à 
dominação) quando ele se dispõe, para pensá-la e para se pensar, 
ou melhor, para pensar a relação com ele, mais que de instrumentos 
de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais 
que a forma incorporada na relação de dominação, fazem esta 
relação ser vista como natural; ou, em outros termos, quando os 
esquemas que ele põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver 
e avaliar os dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, 
branco/negro etc.), resultam da incorporação de classificações, 
assim naturalizadas, de que seu ser social é produto. (BOURDIEU, 
2003, p. 47). 

 

Para o autor, a dominação masculina comporta uma dimensão simbólica, 

onde o dominado (a mulher) atua como uma forma de adesão que não se baseia 

numa decisão consciente, mas sim numa subordinação imediata e pré-reflexiva dos 

corpos socializados historicamente pelas estruturas que sustentam a violência 

simbólica. 

 O que acontece, de fato, é que o campo da masculinidade é constantemente 

retroalimentado por toda a sociedade, encontrando respaldo e adesão entre as 

próprias mulheres.  

A dominação masculina passa pela criação de um conjunto de ideias sobre o 

homem e sobre a mulher. Se há dominação é porque, antes de tudo, há estruturas 

de poder que alimentam e realimentam constantemente esta dominação. 

Para Bourdieu (2003), a dominação masculina não necessita de justificação, 

estando naturalizada como visão dominante, inquestionada, naturalizada. É através 

dos corpos socializados e das práticas rituais que o passado se perpetua ao longo 

tempo na mitologia coletiva.  

 

Os atos de conhecimento e de reconhecimento práticos da fronteira 
mágica, entre os dominantes e os dominados, que a magia do poder 
simbólico desencadeia e pelos quais os dominados contribuem, 
muitas vezes à sua revelia ou até contra a sua vontade, para sua 
própria dominação, aceitando tacitamente os limites impostos, 
assumem muitas vezes, a forma de emoções corporais – vergonha, 
humilhação, timidez, ansiedade, culpa – ou de paixões e de 
sentimentos – amor, admiração, respeito -; emoções que se mostram 
ainda mais dolorosas, por vezes, por se traírem em manifestações 
visíveis como o enrubescer, o gaguejar , o desajeitamento, o tremor, 
a cólera ou a raiva onipotente, e outras tantas formas de se 
submeter, mesmo de má vontade ou até contra a vontade, ao juízo 
dominante, ou outras tantas maneiras de vivenciar, não raro com 
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conflito interno e clivagem do ego, a cumplicidade subterrânea que 
um corpo que se subtrai as diretivas da consciência e da vontade 
estabelece com as censuras inerentes às estruturas sociais. As 
paixões do habitus dominado (do ponto de vista do gênero, da etnia, 
da cultura ou da língua), relação social somatizada, lei social 
convertida em lei incorporada, não são das que se podem sustar com 
um simples esforço de vontade, alicerçado em uma tomada de 
consciência libertadora. Se é totalmente ilusório crer que a violência 
simbólica pode ser vencida apenas com as armas da consciência e 
da vontade, é porque os efeitos e as condições de sua eficácia estão 
duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos sob a forma de 
predisposições (aptidões, inclinações). (BOURDIEU, 2003, p. 51). 

 

Nesse sentido, a teoria de Bourdieu sobre dominação masculina é centrada 

no binarismo masculino e feminino, dominante e dominada. Para o autor, as 

relações socias de dominação e exploração estão inscritas em duas classes de 

habitus diferentes e opostos entre si, que são o do masculino e do feminino. O autor 

ainda afirma que todas as divisões constittutivas da ordem social podem ser 

classificadas segundo as distinções entre masculino e feminino. 

Bourdieu aplica o conceito de habitus no processo de subordinação do gênero 

feminino. Trata-se de uma interação dialética entre os grupos socioculturais 

dominantes que é mantida e revista a partir de negociações e aceitação dos grupos 

subalternos. 

 

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as 
condições de seu pleno exercício. A primazia universalmente 
concedida aos homens se afirma na objetividade de estruturas 
sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma 
divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica e 
social, que confere ao homem a melhor parte, bem como nos 
esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por tais 
condições, portanto objetivamente concordes, eles funcionam como 
matrizes das percepções, dos pensamentos e das ações de todos os 
membros da sociedade, como transcendentais históricos que, sendo 
universalmente partilhados, impõe-se a cada agente como 
transcendentes. Por conseguinte, a representação androcêntrica da 
reprodução biológica e da reprodução social se vê investida da 
objetividade do sendo comum, visto como senso prático, dóxico, sore 
o sentido das práticas. (BOURDIEU, 2003, p. 45) 

 

O autor propõe ainda uma reflexão sobre o modo como o mundo é concebido 

e entendido, no qual a inferioridade feminina é considerada como algo ―natural‖. Este 

processo está na organização natural das coisas, fazendo parte dos esquemas de 

percepção dos indivíduos, do seu pensamento e da sua ação. Essa construção 
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social naturalizada legitima a dominação masculina, inscrevendo-a em uma natureza 

biológica. 

Esta oposição entre ―ser‖ e ―conhecer‖ é mediada pelo habitus, pois na 

medida em que os dominados compreendem o mundo a partir da relação de 

dominação já estabelecida socialmente, as suas formas de conhecimento serão 

pautadas por atos de submissão. 

Os órgãos de comunicação social naturalizam esta visão androcêntrica do 

mundo construída e partilhada socialmente pelos grupos sociais. Por exemplo, na 

publicidade, as representações das figuras femininas veiculadas são aceitas devido 

a sua relação com esquemas de percepção dominantes e tornadas naturais para o 

público. 

Em face dessa ―violência suave, insensível invisível às suas próprias vítimas, 

que se exerce por vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento‖, 

Bourdieu incita as feministas a uma luta aberta contra o estado, a escola, e os meios 

de comunicação social, para que possam finalmente assumir um papel original e 

bem definido contra todas as formas de dominação e, principalmente, esta ―violência 

simbólica da dominação masculina‖. Mesmo assim, é bastante cético ao afirmar que 

não se trata, simplesmente, de converter as consciências e vontades. Mas, 

sobretudo, influenciar as estruturas que alimentam a violência simbólica, o que, 

obviamente, levará muito tempo para sofrer alguma modificação. 

 

Essas distinções críticas nada tem de gratuito: elas implicam, de fato, 
que a revolução simbólica a que o movimento feminista convoca não 
pode se reduzir a uma simples conversão das consciências e das 
vontades. Pelo fato de o fundamento da violência simbólica residir 
não nas consciências mistificadas que bastaria esclarecer, e sim nas 
disposições modeladas pelas estruturas de dominação que as 
produzem, só se pode chegar a uma ruptura da relação de 
cumplicidade que as vítimas da dominação simbólica tem com os 
dominantes com uma transformação radical das condições sociais de 
produção das tendências que levam os dominados a adotar, sobre os 
dominantes e sobre si mesmos, o próprio ponto de vista dos 
dominantes. A violência simbólica não se processa senão através de 
um ato de conhecimento e de desconhecimento prático, ato este que 
se efetiva aquém da consciência e da vontade e que confere seu 
―poder hipnótico‖ a todas as suas manifestações, injunções, 
sugestões, seduções, ameaças, censuras, ordens ou chamadas à 
ordem. Mas uma relação de dominação que só funciona por meio 
dessa cumplicidade de tendências depende, profundamente, para 
sua perpetuação ou para sua transformação da perpetuação ou da 
transformação das estruturas de que tais disposições são resultantes 
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(particularmente da estrutura de um mercado de bens simbólicos, 
cuja lei fundamental é que as mulheres nele são tratadas como 
objetos que circulam de baixo para cima). (BOURDIEU, 2003, p. 
554/55). 

 

Mesmo admitindo a possibilidade de modificar a condição da dominação 

masculina através de investidas severas nas estruturas que alimentam a violência 

simbólica, Bourdieu também abre espaço para o que ele chama de luta cognitiva, 

que pode trazer uma resistência à adesão dóxica à dominação masculina. 

 

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que 
são produtos da dominação ou, em outros termos, quando seus 
pensamentos e suas percepções estão estruturados de 
conformidade com as estruturas mesmas da relação da dominação 
que lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, inevitavelmente, 
atos de reconhecimento, de submissão. Porém, por mais exata que 
seja a correspondência entre as realidades ou os processos do 
mundo natural, e os princípios de visão e de divisão que lhes são 
aplicados, há sempre lugar para uma luta cognitiva a propósito do 
sentido das coisas do mundo e particularmente das realidades 
sexuais. A indeterminação parcial de certos objetos autoriza, de fato, 
interpretações antagônicas, oferecendo aos dominados uma 
possibilidade de resistência contra o efeito de imposição simbólica. 
(BOURDIEU, 2003, P. 22). 

 

Portanto, nesse contexto, há possibilidades de alteração da máquina 

simbólica que produz a violência e justifica a dominação masculina, capaz de 

produzir modificações no habitus e produzir fissuras na norma da violência 

simbólica. 

 As diferenças de expectativas em relação às práticas sociais a serem 

adotadas por mulheres e homens, ainda são percebidas de forma latente nos 

discursos das pessoas, muito embora grandes avanços tenham sido percebidos no 

sentido de confrontar o modelo de sociedade patriarcal.  

De modo a realizar uma análise mais apurada acerca do desenvolvimento 

dessa ideia que se apresenta, de distinção dos papéis sociais a serem exercidos 

pelas mulheres e homens contemporâneos, é mister compreender o que se entende 

por gênero, bem como as consequências ocasionadas pela reprodução de conceitos 

patriarcais limitadores da liberdade das mulheres desde a infância.  

 A partir dessa premissa da construção social e reiteração do discurso dos 

diferentes papéis de gênero, é possível fazer uma relação com a teoria do habitus 

de Bourdieu. 
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O habitus não é um destino inafastável. Por ser produto da história, pode ser 

compreendido como um sistema de disposição aberto, que é confrontado por 

experiências novas e, assim, incessantemente afetado por elas (BOURDIEU, 2003, 

p. 108). 

 Entretanto, a possível afetação e consequente transformação do social pela 

história e experiências novas, teriam como destinatários os homens, que são 

protagonistas da história. Aliás, as críticas a Bourdieu foram justamente no sentido 

de o autor ter ignorado a ―historicidade da relação entre os sexos e em ver no 

movimento deliberação das mulheres algo diferente que uma vã ilusão‖ (DEVREUX, 

2014, p. 100). 

 Na perspectiva da teoria de Bourdieu, as mulheres não participam da história 

por força da relação social que as oprime, não podendo, portanto, agir no sentido de 

mudar a história. O controle e a dominação sobre qualquer possibilidade de 

mudança social estariam no protagonismo do gênero masculino, embora reconheça 

o papel dos movimentos feministas nas conquistas de marcos legais na equidade de 

gênero. 

 Bourdieu (2003) defende que a força masculina se evidencia no fato de que 

ela dispensa justificação, na medida em que a visão androcêntrica impõe-se de uma 

maneira que se tornam desnecessários discursos para legitimá-la.  

Para ele, ordem social é análoga a uma máquina simbólica que serve para 

justificar a dominação masculina, que se fundamenta na divisão sexual do trabalho e 

nas diferenças naturais anatômicas entre os sexos. Bourdieu (2004, p. 18) assegura 

que essa ordem social ―constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário 

de princípios de visão e de visão sexualizantes‖. 

 

A dominação masculina encontra, assim reunidas todas as condições 
para o seu exercício. A primazia universalmente concedida aos 
homens se afirma na objetividade de estruturas sociais e de 
atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma divisão 
sexual do trabalho de produção e reprodução biológica e social, que 
confere aos homens a melhor parte [...]. (BOURDIEU, 2003, p. 45). 

 

Bourdieu (2003) indica uma representação androcêntrica da reprodução 

biológica e da reprodução social. Para ele, há um senso comum, um senso prático 

sobre o sentido das práticas, que são reiteradas por homens e mulheres, sem 

maiores questionamentos. 
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E as próprias mulheres aplicam a toda realidade e, particularmente, 
às relações de poder em que se veem envolvidas esquemas de 
pensamento que são produto da incorporação dessas relações de 
poder e que se expressam nas oposições fundantes da ordem 
simbólica. Por conseguinte, seus atos de conhecimento são, 
exatamente por isso, atos de reconhecimento prático, de adesão 
dóxica, crença que não tem que se pensar e se afirmar como tal e 
que ―faz‖, de certo modo, a violência simbólica que sofre. 
(BOURDIEU, 2003, p. 45). 

 

 Com isso, Bourdieu assegura que como toda relação de poder, a relação 

entre os sexos contém a violência simbólica, e a ideia de dominação masculina é, 

também, dominação simbólica (DEVREUX, 2014). 

 Consequentemente, para Bourdieu, o poder simbólico é exercido com a 

contribuição da vítima, havendo uma forma incorporada de dominação que faz 

parecer a dominação como natural. 

 Entretanto, Setton (2002, p. 61) analisa o habitus de Bourdieu como um 

sistema aberto e passível de modificações, pela reflexividade, apesar de 

desconsiderar a relação de poder existente nas discussões de gênero. 

 

Habitus não pode ser interpretado apenas como sinônimo de uma 
memória sedimentada e imutável; é também um sistema de 
disposição construído continuamente, aberto e constantemente 
sujeito a novas experiências. Pode ser visto como um estoque de 
disposições incorporadas, mas postas em prática a partir de 
estímulos conjunturais de um campo. É possível vê-lo, pois, como 
um sistema de disposição que predispõe à reflexão e a uma certa 
consciência das práticas, se e à medida que um feixe de condições 
históricas permitir. 

 

 Sendo o habitus historicamente construído, revela-se pertinente aludir à 

história sexual da mulher no Brasil, desde os tempos do Brasil colônia até os dias 

atuais, com a análise dos dados de pesquisa de percepção do senso comum a 

respeito dos papéis de gênero, violência doméstica, machismo e outros temas 

confluentes. 

Certamente esse processo histórico-cultural no Brasil que constitui o habitus é 

uma estrutura assimilada por homens e mulheres, sem maiores questionamentos, 

como se fosse natural, e internalizada como norma, fazendo com que a prática das 

relações entre homens e mulheres esteja contaminada pela dominação masculina. 

Mariza Corrêa (1999) fez um estudo nas obras de Bourdieu sobre a tentativa 

de compreensão da dominação masculina ou a sujeição feminina, escritos durante 
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dez anos, no âmbito de sua reflexão a respeito da economia dos bens simbólicos. O 

livro A Dominação Masculina contém todas as tentativas anteriores de sistematizar o 

tema, durante o qual o autor retoma as pesquisas a respeito da sociedade Cabila, 

com ênfase na lógica do dom como substrato de sua compreensão da reprodução 

do capital social e do capital simbólico (CORRÊA, 1999). 

Corrêa (1999, p. 05) revela que Bourdieu é recorrente, em todos os textos, na 

determinação do ―habitus masculino e feminino inculcado no corpo de homens e 

mulheres, numa operação transcultural e a-histórica, sempre a mesma‖. A autora 

critica o determinismo e essencialismo de Bourdieu, ao ignorar os trabalhos de 

pesquisa empírica ou de reflexão teórica feitos pelas feministas contra a hegemonia 

e a homogeneidade da dominação masculina, passando a praticamente deixar sem 

possibilidade de diversidade as condições sociais de homem e mulher, para 

relacioná-las ao sexo anatômico, como determinante de quem será o dominante e a 

dominada. 

Outra crítica que Corrêa (1999) faz a Bourdieu é que ele não faz qualquer 

transição quando fala da dominação, que é social, para uma dominação, que é 

masculina e, dessa, para um modo de dominação no qual o sexo do dominante é 

determinante. O autor não problematiza as diferenças de classe, raça e outras 

demarcações sociais, ao tempo em que a noção de habitus, aplicado às categorias 

sociais históricas, parece não ter marcação de gênero.  

Ao mesmo tempo em que propõe o modelo hegemônico de masculinidade no 

papel de dominação das mulheres, Bourdieu não explica como as maneiras de ser 

dos homens poderiam ser modificadas com o fato dos homossexuais deixarem a 

heterossexualidade - que lhes confere o privilégio da dominação – abandonando 

também o gênero masculino, pondo em cheque a teoria autor de que ―o lento 

trabalho dos esquemas que estruturam a percepção dos órgãos sexuais são os 

mesmos da atividade sexual‖ (BOURDIEU, 1998b, p. 21). Bourdieu afirma que 

algumas mulheres podem ganhar o controle dos seus corpos pelo esporte, ao passo 

que os homens o perdem ao entrarem num mundo que não é seu.  

Corrêa (1999, p. 08) formula a crítica a Bourdieu, afirmando que  

 

Reproduz-se aqui a mesma lógica da crítica dirigida às teóricas 
feministas: se os homossexuais são "viris" é porque incorporaram 
"disposições" do habitus dominante quando foram socializados como 
heterossexuais, distinguindo-se, assim, das categorias dominadas — 
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efeminadas; se são "efeminados" é porque, além de incorporarem 
essas disposições, as aplicam a um corpo que lhes apareceria, de 
repente, como alheio (o seu) e agora parte da categoria dominada na 
relação M/f. Não há como escapar das armadilhas do habitus 
dominante — tautologicamente, ele domina sempre.  

 

É inegável que a teoria da dominação masculina de Bourdieu é construída 

com ênfase no corpo, na incorporação, ou corporificação de sinais de distinção 

social. Essa essencialização e determinismo não dão conta da complexa teoria 

sobre gênero e masculinidades. As fissuras e brechas não são analisadas por 

Bourdieu, que coloca a dominação quase como uma fatalidade sem saída nas vidas 

das pessoas.  

 

 

2.2.2 Discurso vitimário 

 

Pedro Paulo de Oliveira (2014) afirma que o debate sobre gênero se tornou 

central na vida em sociedade, por atuar como elemento fundamental na organização 

de nossas vidas e instituições, compondo a tríade analítica, juntamente com as 

questões de classe e raça, a fim de esclarecer os mecanismos pelos quais poder e 

recursos são socialmente distribuídos.  

 O discurso vitimário avalia que a condição masculina é vítima de um conjunto 

de fatores sociais e psíquicos. Oliveira (1998) diz que alguns termos e expressões 

são recorrentes nas falas e artigos sobre essa modalidade discursiva, como relatos 

de questionamentos sobre identidade, angústia, solidão, sofrimento, tensão 

premente, fragilidade, inseguranças, opressão através do processo de socialização 

e dificuldade para expressar sentimentos.  

 Estudos que revelam essa linha de pensamento remontam ao ano de 1957, 

quando Helen M. Hacker escreveu o artigo intitulado The New Burdens of 

Masculinity, afirmando que "a masculinidade é mais importante para os homens do 

que a feminilidade para as mulheres", mas foi somente na década de 1970 que os 

estudos tiveram mais abrangência e se multiplicaram as publicações com essa 

perspectiva, como nos seguintes trabalhos: BEDNARIK, K.. The Male in Crisis. Nova 

Iorque: Knopf, 1970; KOMAROVSKY, M. Dilemmas of Masculinity. Nova Iorque: 

Norton, 1976; TOLSON, A. The Limits of Masculinity. Londres: Tavistock, 1977; 

GOLDBERG, H. The Hazards of Being Male. Nova Iorque: Nash, 1976; FASTEAU, 
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M. The Male Machine. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1974; MEAD, S. Free the Male 

Man! Nova Iorque: Simon and Schuster, 1972 (OLIVEIRA, 1998, p. 03). 

 Para os vitimários, o papel determinado socialmente para o homem, que é 

contribuição da análise funcionalista, era muito restritivo e estressante, tendo como 

consequência o aprisionamento do seu self íntimo.  

 

Vale destacar que a combinação de conceitos tais como o de papel 
social masculino, oriundo da análise sociológica funcionalista e o de 
self íntimo, baseado em teorias psicológicas, possibilitava um tipo de 
construção teórica em que o self íntimo, ao requerer a satisfação de 
demandas emocionais, entrava em conflito com o papel masculino 
opressor, uma vez que este último obstruía a satisfação destas 
demandas ao buscar obedecer aos preceitos sociais que o 
sustentavam, ou seja, os preceitos machistas'. Este tipo de junção de 
conceitos, oriundos de disciplinas diferentes, configura uma guinada 
psicologizante, orientada para um tipo de argumentação que se 
constitui em terreno fértil para o desenvolvimento do discurso 
vitimário. (OLIVEIRA, 1998, p. 3). 

 

Oliveira (1998, p. 04) afirma que o discurso vitimário encontra apoio em outros 

discursos, como a psicologização, a teoria dos papéis de gênero e a teoria marxista. 

Esta última, atribuindo à dinâmica social capitalista como a ―responsável pelo status 

quo e, portanto, pela relação de dominação dos homens em relação às mulheres, 

gays e outros‖. No entanto, essa perspectiva de estudo sobre homens, colocando-os 

nos papéis de vítima de sua condição, não encontra respaldo em todas as análises 

sobre o tema, sobretudo alguns autores que preferem atentar para a dinâmica das 

relações e a estrutura de poder que as fundamenta. 

 

 

2.2.3 Psicologização 

 

A base teórica da psicologização da masculinidade foi formulada a partir do 

livro The Reproduction of Mothering, lançado em 1978 por Nancy Chodorow. Em 

linhas gerais, a autora sustenta que a divisão de trabalho doméstico e o cuidado 

com os filhos é a chave para explicar muitas questões entre homens e mulheres, 

inclusive a dominação. O primeiro ponto dessa discussão teórica é a identificação. 

Considera que as mães são as pessoas que têm mais contato com os filhos na 

infância e por isso são a base de referência para a identificação de meninos e 
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meninas. As consequências dessa identificação são que os meninos travarão uma 

luta interna para renunciar a essa identificação com a mãe e construir uma nova 

identidade, que será mais frágil, advindo daí sua ―reduzida capacidade de 

relacionamentos, inseguranças e barreiras em torno do ego masculino‖ (OLIVEIRA, 

1998, p. 04).  

O desenvolvimento da identidade das meninas é menos traumático por não 

terem que realizar esse estranhamento, o que favorece uma ―habilidade maior para 

se envolverem em relacionamentos íntimos, ao lado de outras capacidades 

referentes aos relacionamentos humanos, tais como compreensão, flexibilidade etc.‖ 

(OLIVEIRA, 1998, p. 05). Diante desse primeiro fato, o homem sente necessidade 

de ser superior às mulheres em momento posterior de suas vidas.  

 O segundo ponto relevante dessa teoria é argumentado por Pleck, em ―Men's 

Power with Women, Other Men, and Society: a men's movement analysis‖ (apud 

OLIVEIRA, 1998, P. 05), segundo o qual os meninos são dominados por mulheres 

mães, professoras ou avós durante a infância, o que os faria buscar a dominação 

das mulheres, na fase posterior de suas vidas, como forma de reparação.  As 

mulheres dominadas por homens, na fase adulta, serão destinadas ao trabalho 

doméstico e cuidado com os filhos, o que as fará dominar outros meninos, que 

posteriormente virão a dominar outras mulheres, fechando o ciclo que retroalimenta 

a situação de dominação desde sempre até os dias atuais. 

 Essa teoria assimila bem a ideia de que os homens têm medo da intimidade, 

que são, muitas vezes, inábeis para expressar emoções, possuindo, com isso, um 

desenvolvimento emocional pobre, sendo também mais suscetíveis ao isolamento e 

à solidão. A chave de tudo isso seria o relacionamento mãe e filho e essa 

identificação primária. 

 Oliveira (1998) chega a afirmar que, no apogeu do movimento feminista, o 

homem foi alvo de muitas desqualificações. No entanto, a teoria da psicologização 

traz uma desqualificação mais severa, reclassificando o homem como o sexo frágil, 

sustentando tais afirmações em dados concretos.  

Essa fragilidade poderia ser exteriorizada em algumas estatísticas. Oliveira 

(1998) ilustra que a cada 4 homens para 1 mulher, há problemas no uso abusivo de 

álcool e drogas. Na escola primária, para cada 4 meninos,  1 menina tem problemas 

de aprendizado. Além disso, muito mais homens do que mulheres têm problemas de 

hiperatividade, ansiedade, incontinência noturna, dislexia, esquizofrenia e autismo.  
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Oliveira (1998) conclui que onde o poder e a dominação se expressam, se 

demonstra essa fragilidade masculina. As emoções não demonstradas se 

transformam em violência internalizada, combatendo tudo o que é passivo e tido 

como frágil. 

 

Quanto maior for a insegurança interior, mais se forma a rigidez e a 
carapaça exterior. Pode-se fazer musculação, tornar-se um grande 
esteta, ter opiniões sociopolíticas categóricas - há muitas maneiras 
de provar aos outros que se é viril. Mas é uma prisão, uma casca, 
em que toda a nossa sensibilidade de homem está enclausurada. 
Todos os problemas relacionados à carreira, ao poder e ao dever 
vêm dessa insegurança, dessa fragilidade da identidade masculina. 
(CORNEAU, 1995, p. 46). 

 

Toda essa rigidez, física e emocional, pode levar a uma somatização de 

problemas, gerando adoecimento e, também, uma maior taxa de mortalidade. 

Masculinidade é poder e também fragilidade (OLIVEIRA, 1998). 

 Surgiram muitas críticas às teorias psicologizantes de Chodorow, embora 

tenham contribuído para uma análise da subjetividade da condição masculina. A 

principal crítica está no campo da transformação das estruturas de poder existentes 

nas relações de gênero, no sentido de que se consideraria que a questão da 

dominação masculina era explicável por situações externas aos próprios homens, 

não havendo responsabilização na sua conduta, o que os faria aproveitar os 

benefícios dessa dominação sem culpa. 

 

 

2.2.4 Patriarcalismo, capitalismo e contrato sexual  

 

Patriarcalismo, capitalismo e contrato sexual são teorias que se entrelaçam. 

Para a teórica do patriarcado, Maria Luiza Heilborn (1991), no estudo Gênero e 

Hierarquia – A Costela de Adão Revisitada, há respaldo para a explicação da 

dominação masculina, diante da afirmação da pertinência da teoria da hierarquia, 

como forma de equacionar as questões de gênero. 

A autora se fundamenta na teoria do antropólogo francês Luis Dupont (teoria 

da hierarquia e seus corolários) que se propõe sistematizar as razões pelas quais há 

uma constante estrutural de assimetria na montagem da relação entre os gêneros.  
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Para Heilborn (1991), o modelo ocidental de sociedade, voltado à 

singularidade, nega a hierarquia, que a autora considera como sendo o princípio 

social fundamental. Heilborn (1991, p. 17) assegura, apoiando-se no pensamento de 

Dupont, que ―modernos se insurgem (contra o princípio hierárquico), mas é 

justamente ele que nos dá a compreensão da natureza dos limites e das condições 

de realização igualitarismo moral e político ao qual os modernos estão ligados‖. 

Nessa perspectiva, a teoria da hierarquia rege-se pela ideia de significação da 

totalidade em relação ao homem, e sendo a mulher apenas parte desse todo 

(costela), haveria evidente hierarquia de gênero.  

Saffioti (2004) fala em ―máquina do patriarcado‖ porque explica que ela 

funciona até mesmo sem a presença física do patriarca, dominador. O exemplo 

trazido pela autora vem a partir do filme Lanternas Vermelhas, de Zhang Yimou, em 

que a quarta esposa denuncia a terceira à segunda esposa, por estar com seu 

amante, e é feito um flagrante e se faz cumprir a lei, assassinando a traidora. 

 São as mulheres que se voltam umas contra a outra e fazem acionar a 

máquina do patriarcado. No filme, a figura do patriarca não está presente, ele não 

aparece. Mas a lei patriarcal é obedecida independente desse fato. O patriarcalismo 

é ―esta máquina hierárquica, que confere aos homens o direito de dominar as 

mulheres, independentemente da figura humana investida de poder‖ (SAFFIOTI, 

2004, p. 102) 

O patriarcalismo é tão forte e dominador que ―ninguém, nem mesmo 

homossexuais masculinos e femininos, travestis e transgêneros, ficam fora do 

esquema de gênero patriarcal‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 102). 

Uma espécie de ideologia dá cobertura ao patriarcado no momento em que 

até ―as mulheres desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou 

menos rudeza, as funções do patriarca, disciplinando os filhos e outras crianças ou 

adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices deste regime, 

colaboram para alimentá-lo‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 102). 

 Na sociedade, a invasão dessa forma de organização de gênero é totalmente 

generalizada, podendo ser percebida nas diversas instituições e instâncias de poder, 

não somente na família, mas na religião, na escola, e nos demais espaços públicos. 

O patriarcado se fundamenta no controle do medo, atitude/sentimento que 

formam um círculo vicioso. Para Saffioti (2004), trata-se de uma disputa de poder 

que comporta, necessariamente, o controle pelo medo. 



53 

 

Há estudos que associam masculinidade ao capitalismo. Segundo Oliveira 

(1998), a violência se coloca como racionalidade econômica na civilização burguesa, 

nutrindo uma psicologia da violência que reforça as estruturas social, econômica e 

política dessa mesma violência.  

Nolasco (1993) afirma que o trabalho, ao mesmo tempo que constitui, 

também solapa a masculinidade. Isso porque o trabalho é utilizado para ocupar as 

pessoas, fazendo com que não formulem senso crítico sobre elas mesmas, 

favorecendo disputas de poder e reprodução da ordem patriarcal (OLIVEIRA, 1998). 

Na maioria das vezes, os autores que adotam a perspectiva vitimária, ao 

buscarem as razões de ordem social para justificar a situação de vítima do homem, 

recorrem às agruras do capitalismo e àquelas próprias do papel social masculino, 

incansavelmente apontadas. 

 Segundo Saffioti (2004), o patriarcalismo não se contrapõe ao contrato, figura 

típica do individualismo e voluntarismo moderno. Ao contrário, ele é a base do 

patriarcado moderno. A autora pondera a respeito da divisão entre público e privado, 

quanto ao patriarcalismo, anunciando o contrato sexual com sendo também da 

ordem da esfera pública.  

 

Integra a ideologia de gênero, especificamente patriarcal, a ideia, 
defendida por muitos, de que o contrato social é distinto do contrato 
sexual, restringindo-se este último à esfera privada. Segundo este 
raciocínio, o patriarcado não diz respeito ao mundo público ou pelo 
menos, não tem para ele nenhuma relevância. Do mesmo modo 
como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de 
poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa 
não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado. Ainda 
que não se possa negar o predomínio de atividades privadas ou 
íntimas na esfera da família e a prevalência de atividades públicas no 
espaço do trabalho, do Estado, do lazer coletivo, e, portanto, as 
diferenças entre o público e o privado, estão estes espaços 
profundamente ligados e parcialmente mesclados. Para fins 
analíticos, trata-se de esferas distintas; são, contudo, inseparáveis 
para a compreensão do todo social. A liberdade civil deriva do direito 
patriarcal e é por ele delimitada. (SAFFIOTI, 2004, p. 127). 

 

Assim, a ordem patriarcal é sustentada por uma economia doméstica. ―Neste 

regime, as mulheres são objetos de satisfação sexual dos homens, reprodutora de 

herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. Diferentemente dos 

homens como categoria social, a sujeição das mulheres, também como grupo, 
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envolve a prestação de serviços sexuais a seus dominadores‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 

105). 

O conceito de patriarcado, analisado por meio da história do contrato sexual, 

conduz à visualização da própria estrutura patriarcal do capitalismo, como também 

de toda sociedade civil. 

Pateman (1993) afirma que há um grande fascínio pela ideia de contrato 

original e pela ideia de contrato, por representar uma liberdade e autonomia dos 

indivíduos na sociedade. Mas a autora denuncia que quando se conta a história do 

contrato, somente metade da história é contada.  

 

O contrato original é um pacto sexual-social, tem sido sufocada. As 
versões tradicionais da teoria do contrato social não examinam toda 
história e os teóricos contemporâneos do contrato social não dão 
nenhuma indicação de que metade da história estão falando. A 
história do contrato sexual também trata do direito político e explica 
por que o exercício desse direito é legitimado; porém, essa história 
trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância do 
sexual – o poder que os homens exercem sobre as mulheres, a 
metade perdida da história conta como uma forma 
caracteristicamente moderna de patriarcado se estabelece. A nova 
sociedade civil criada através do contrato original é uma ordem social 
patriarcal. (SAFFIOTI, 2004, p. 16). 

 

Para a autora, o motivo pelo qual os teóricos políticos tão raramente 

reconhecem de que outra metade da história se está falando é porque a sociedade é 

patriarcal. Na versão que se conta da história, a sociedade civil é criada pelo 

contrato original após a destruição do patriarcado. Entretanto, segundo Pateman 

(1993), o contrato está longe de se contrapor ao patriarcado. O contrato é o meio 

pelo qual se constitui o patriarcado moderno. 

 

Essas leituras das histórias familiais clássicas não mencionam que 
há coisas em jogo além da liberdade. A dominação dos homens 
sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular a 
elas estão em questão na formulação do pacto original. O contrato 
social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história 
de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a 
dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam 
do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser 
compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o 
direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo 
contrato. A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e 
depende do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno 
não apenas para conquistar sua liberdade, mas também para 
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assegurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse 
empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto 
original é tanto um contrato sexual quanto social: é sexual no sentido 
de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens 
sobre as mulheres -, e também no sexual no sentido de 
estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos 
das mulheres. (PATEMAN, 1993, p. 16). 

 

Saffioti (2004), ao analisar a teoria do contrato sexual de Pateman, afirma o 

caráter masculino do contrato original, ou seja, um contrato entre homens, cujo 

objeto são as mulheres. Nesse contexto, a diferença sexual é convertida em 

diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição,  sendo o 

patriarcado uma forma de expressão do poder político, então o pessoal seria o 

político. 

Pateman (1993, p. 31) denuncia que ―os homens ainda pressionam muito 

para que a lei do direito sexual masculino seja cumprida, além de reivindicarem que 

os corpos das mulheres estejam publicamente disponíveis, enquanto carne e 

representação‖. 

Por isso, Saffioti (2004) anuncia que situar o contrato sexual, colocando em 

relevo a figura do marido, permite mostrar o caráter desigual deste pacto, no qual se 

troca obediência por proteção. E por proteção compreenda-se 

exploração/dominação.  

Sobre o patriarcalismo, Saffioti (2004, p. 122), afirma que:  

 

O valor central da cultura gerada pela dominação-exploração 
patriarcal é o controle, valor que perpassa todas as áreas da 
convivência social. Ainda que a maioria das definições de gênero 
implique hierarquia entre as categorias de sexo, não visibiliza os 
perpetradores do controle/violência. Desconsiderando o patriarcado, 
entretanto, o feminismo liberal transforma o privilégio masculino 
numa questão individual apenas remotamente vinculada a esquemas 
de exploração-dominação mais amplos, que o promovem e o 
protegem.  

 

Dentro dessa estrutura, dificilmente as mulheres alcançam a categoria de 

indivíduos, com poder de contratar de igual para igual, categoria essa de 

fundamental importância para a sociedade burguesa, na qual o individualismo é 

levado ao extremo.  

Acrescente-se a isso o fato de que o conceito de cidadão se constitui a partir 

do indivíduo. Nessa ótica, o casamento, enquanto contrato capaz de estabelecer 
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relações igualitárias, ter-se-á que dar entre os indivíduos. ―Não é isto que ocorre, 

pois ele une um indivíduo a uma subordinada‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 128). 

 

 

2.2.5 Teoria dos papéis sociais 

 

Para Kaufman (apud OLIVEIRA, 1998), as bases da masculinidade, que 

serão usadas por toda a vida, são firmadas aos cinco ou seis anos de um garoto, e 

pela teoria da dinâmica dos papéis e da psicologização, ele torna-se a corporificação 

das relações de violência na adolescência e vida adulta. 

Em linhas gerais, temos o seguinte processo dentro do desenvolvimento 

humano: os bebês começam a perceber a diferença entre homens e mulheres antes 

mesmo de serem capazes de construir a noção do que significa pertencer a um 

gênero. Apenas aos 19 (dezenove) meses, aproximadamente, que eles começam a 

usar rótulos de gênero como ―mamãe‖ e ―papai‖ para descrever as pessoas do seu 

mundo social e, a partir do segundo ano de vida, passam a associar brinquedos 

típicos de gênero, a exemplo de bonecas, com o gênero considerado apropriado às 

meninas (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Ainda entre o 1º e o 3º ano, verifica-se a emergência do senso de identidade 

por meio do autoconceito, isto é, a imagem que cada um possui de si mesmo, o que 

se desdobra na identidade de gênero, pois é nesse âmbito que a criança desperta a 

consciência de ser do sexo feminino ou masculino (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Tal consciência decorre de três categorias que se encontram diretamente 

relacionadas à identidade de gênero, quais sejam: tipificação do gênero, papéis de 

gênero e estereótipos de gênero. É logo no início da infância que se manifesta a 

tipificação do gênero, caracterizada pelo processo de internalização do 

comportamento que é considerado apropriado para cada sexo de acordo com a 

cultura (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

A tipificação do gênero corrobora com os papéis de gênero, os quais se 

apresentam nos interesses, atitudes, habilidades e traços de personalidade que uma 

cultura atribui a cada gênero e se concretizam através de estereótipos que, segundo 

defendem Campbell, Shirley e Candy (2004) e Ruby e Martin (1998 apud PAPALIA; 

FELDMAN, 2013), começam a ser observados em crianças de 2 ou 3 anos, 

intensificando-se durante os anos pré-escolares e atingindo o ápice aos 5 anos de 
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idade, tendo em vista ideias preconcebidas que elas possuem acerca dos 

comportamentos esperados dos homens e das mulheres. 

Nessa perspectiva, os papéis de gênero e os estereótipos de gênero podem 

ser sintetizados no que se convencionou chamar de expressão de gênero, uma vez 

que esta corresponde aos aspectos exteriores, postos em ação, tais quais as 

vestimentas, a forma de se comunicar e se expressar, condizentes com normas 

sociais impositivas. Estas que são construídas culturalmente e assim reiteradas ao 

longo da história, de modo a induzir o pensamento de que seria algo determinado 

pela natureza, quando, na verdade, tratam-se de repetições das normas (BENTO, 

2006). 

Sobre a discussão acerca dos papéis sociais masculinos, Harrison, Chin e 

Ficarrotto (apud OLVEIRA, 1998, p. 08), destacam quatro necessidades que 

caracterizam o núcleo do papel masculino nas sociedades ocidentais 

contemporâneas: 1) a necessidade de ser diferente das mulheres; 2) a necessidade 

de ser superior aos demais; 3) a necessidade de ser independente e autoconfiante; 

e 4) a necessidade de ser mais poderoso do que os outros, por meio da violência, se 

necessário.  

Segundo os autores, essas necessidades e as pressões sociais que se 

exercem para que os papéis masculinos sejam cumpridos e mantidos, são 

incompatíveis com as demandas emocionais típicas de qualquer ser humano, 

podendo ser esse o motivo da somatização de problemas, causadora de tantas 

consequências físicas. 

Nesse sentido, tais expectativas de comportamento masculino restringe às 

subjetividades, causa tensões e angústias, na medida em que se procura obedecer 

a esse modelo de papéis masculinos. Nolasco (1993), assegura que o processo de 

socialização capitalista do papel masculino como vilão, aliado à crise do 

individualismo, tem culminado com a crise de identidade pela qual passa o homem 

contemporâneo.  

 

As exigências viris, de posse e poder, bem como ser assertivo e 
competitivo sexualmente, mantêm os homens presos à questão do 
desempenho. Os padrões de comportamentos que os qualificam 
como homens se aproximam dos exigidos para máquinas. Enquanto 
identificados como homem máquina, estes indivíduos ficam 
impossibilitados de problematizar a maneira como socialmente 
tornaram-se homens.(...) Ao longo da vida, um homem passará por 



58 

 

experiências que lhe ensinarão o que significa desempenhar o papel 
masculino. Desde criança, ele é estimulado a se afastar de suas 
"experiências interiores", ao mesmo tempo em que é pressionado a 
obter o melhor desempenho no que faz. (NOLASCO, 1993, 30). 

 

Oliveira (1998) critica a teoria dos papéis sociais por ser fruto da investigação 

funcionalista, cujas questões de gênero estão diretamente ligadas ao contexto dos 

problemas familiares, em que outras dimensões da questão são excluídas da 

análise, a exemplo das relações de poder entre homens e mulheres, dentro e fora 

das famílias. Assim, olvidando as estruturas de poder, os comportamentos 

específicos e as condições para manutenção dessa mesma estrutura. Além disso, 

―se a culpa é do sistema, nada pode ser feito enquanto ele não for alterado, assim 

eu me eximo de responsabilidades no que diz respeito à minha prática cotidiana, já 

que sou mero joguete neste sistema demoníaco‖ (OLIVEIRA, 1998, p. 13). 

Enquanto alguns, chamados sociobiólogos, apontavam as diferenças 

biológicas como definidoras dos papéis sociais, outros diziam que o homem não era 

o culpado pelas condutas que praticavam, mas pelo papel masculino que se exigia 

dele socialmente, pois havia uma sobrecarga em ter que provar a condição de 

macho, que muitas vezes era conduzido para agressão, guerra e destruição 

(OLIVEIRA, 1998). 

 O resultado disso é a criação de estereótipos de gênero, tanto pelo pela 

mídia, quanto pela arte, responsabilizando homens pela política e economia, com 

expectativas de ―autonomia, autoconfiança, liderança, agressividade, força, 

aventura, arrogância, poder de decisão, capacidade de domínio, assertividade, 

rusticidade, orientação para realização‖ (OLIVEIRA, 1998, p. 09), e mulheres 

responsáveis pelo cuidado com os filhos e com a casa, com comportamento 

sensível, ligado à natureza, dependente, submissa, calma e emotiva. Tais 

estereótipos acabam sendo reforçados pelos processos de socialização, como 

igreja, escolas, clubes de interesse, práticas esportivas. E enquanto não se 

questionam as condições para a manutenção dessa estrutura e as relações de 

poder decorrentes, a teoria acaba por cair no círculo vicioso de alimentar a mesma 

condição masculina. 
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2.2.6 Masculinidade Hegemônica 

 

Connell (1995) desenvolveu a teoria da masculinidade hegemônica, que 

entende que sexo é uma forma de expressão das estruturas, no campo das 

múltiplas masculinidades e feminilidades. O pensamento de Connell é influenciado 

pelo trabalho de Bourdieu, na medida em que entende gênero como uma 

interrelação entre estrutura e prática, observando que os indivíduos constroem o 

conjunto de relações sociais em que vivem e que ordena a prática social. Para 

Connell (1995), a perspectiva de Bourdieu também forneceria uma visão histórica do 

gênero na jornada da vida pessoal.  

Com isso, Connell (1995) desenvolve uma proposta teórica para o estudo do 

gênero dentro de certos padrões que fazem uma teoria da prática. Para ele, a teoria 

das relações de gênero não pode ser simples como a dos papéis sociais e sexuais, 

com objetivo de construir um modelo teórico para interpretar a agência humana e 

seus determinantes objetivos e subjetivos. No pensamento de Connell (1995) sobre 

gênero, parte-se do conceito de estrutura social, que opera sob uma complexa 

interação entre poderes e através de uma série de instituições sociais. Com isso, 

Connell (1995) entende gênero como relacional, apostando no binarismo 

masculinidade e feminilidade para construir sua teoria. 

As práticas das masculinidades, para Connell, são baseadas no conceito de 

hegemonia gramsciana, a partir da qual o autor cunhou o conceito de 

"masculinidade hegemônica", definida como ―[...] a configuração da prática genérica 

que encarna a resposta atualmente aceita para o problema a legitimidade do 

Patriarcado, que garante (ou é tomado para assegurar) a posição dominante da os 

homens e a subordinação das mulheres‖ (CONNELL, 1995, p. 39). 

 Bermúdez (2013) lembra que o conceito de masculinidade hegemônica foi 

primeiro revelado por Carrigan, em 1985, através do artigo "Rumo a uma nova 

Sociologia da Masculinidade ", no qual o autor tenta opor-se às teorias de papéis, 

especialmente aos que se referem aos homens e, mais contundentemente, 

demonstrando a diversidade do universo masculino. A partir da leitura do artigo, 

Connell formula uma crítica sobre o texto, fazendo emergir discussões no campo 

das desigualdades sociais para entender a masculinidade hegemônica como um 

padrão de práticas que legitimam, produzem e reproduzem o domínio dos homens 
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sobre as mulheres e também de alguns homens sobre outros, que desenvolvem o 

que Connell chama de masculinidade subordinada. 

 Portanto, o conceito de masculinidade hegemônica não tem relação com o 

papel sexual masculino, mas gira em torno de um tipo ideal, um modelo de 

masculinidade que não corresponde ao que é seguido pela maioria dos homens. 

Para ele, hegemonia não significa eliminação de alternativas ou dominação total, 

mas sim o poder alcançado dentro de um equilíbrio de forças. Para o conceito de 

masculinidade hegemônica, o foco não está em como os homens são poderosos, 

mas o que  sustenta o seu poder, o consentimento e como ele se reproduz. 

 Connell aponta três dimensões que estruturam gênero na relação entre 

feminilidades e masculinidades. A categoria ―trabalho‖ sustenta essas dimensões 

estruturantes de gênero, em termos de produção, consumo e distribuição, situadas 

em alguns pontos específicos, como a insistência das demarcações entre o trabalho 

feminino e o masculino, a discriminação e a exclusão nos locais de trabalho, em 

termos de oportunidades para fazer uma carreira, bem como o acúmulo de riquezas. 

Connell pontua que não é por acaso que os homens geram o capital e não as 

mulheres, estando estas ligadas ao cuidado com os filhos e trabalho com renda 

menor.  

 Connell alerta para o fato de que a divisão sexual do trabalho deve começar a 

ser vista como parte do sistema generalizado de produção, consumo e distribuição 

relacionado ao mundo público. Isso porque as relações de poder são estruturadas 

para que a autoridade se mantenha em casa, nas instituições, nos postos de 

trabalho e em todas as outras áreas da vida em sociedade. 

Além da masculinidade hegemônica, Connell indica duas outras categorias 

como forma de estudar as relações entre os homens e dar visibilidade aos grupos 

subordinados, que são as masculinidades conservadoras e as masculinidades 

subordinadas. A masculinidade hegemônica é fundamentada no patriarcalismo e no 

heterossexualismo, o que contribui para a construção de tipos subordinados de 

masculinidade, a exemplo da masculinidade homossexual, que lhe serve de 

contraponto e antiparadigma. 

A masculinidade hegemônica é responsável por reproduzir o domínio dos 

homens e a dominação das mulheres. E mesmo quando os homens não 

correspondem a esse tipo ideal de masculinidade, eles tendem a se colaborar com a 
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manutenção do sistema de dominação, em razão de terem os benefícios pelo fato 

de serem homens, não havendo razões para mudar (BERMÚDEZ, 2013). 

Para Oliveira (1998), a manutenção da masculinidade hegemônica não pode 

ser pensada como elaboração consciente de um grupo de homens nela 

interessados. Na verdade, é um conjunto de situações e condições que a favorecem. 

Para o autor, as estruturas de poder não são/estão estáticas e imutáveis, mas 

―ajustadas a uma dinâmica na qual a busca de sua legitimação e o auto-velamento 

de suas características históricas procura fixá-las como coisas naturais e eternas, de 

tal forma que se tornem a-históricas‖ (OLIVEIRA, 1999, p. 15). 

Ao que se percebe, não há uma organização ou coordenação direcionada à 

manutenção desse modelo da masculinidade hegemônica, mas uma soma de 

fatores, de condutas de grupos isolados, sem qualquer comunicação com os outros, 

que sustentam essa estrutura de dominação. Observa-se que a masculinidade 

hegemônica é privilégio de um grupo pequeno, mas é sustentada e mantida por um 

amplo segmento masculino, por acreditarem que possuem o poder que ela 

proporciona, ou mesmo por partilharem dos seus benefícios, como melhores 

salários, cargos de chefia, o estereótipo de sexo forte, bem como a dominação em 

relação às mulheres.  

Oliveira (1998) acrescenta outros colaboradores para a manutenção da 

masculinidade hegemônica, como jovens vândalos, torcedores de futebol, policiais, 

dentre outros. Até mesmo as mulheres podem contribuir com esse modelo, na 

medida em que, segundo Oliveira (1998) ainda preferem a convivência com um 

poderoso provedor/protetor, alimentando a imagem do macho estereotipado.   

 

Acrescentaríamos também que, no nosso modo de entender, a 
sustentação fantasiosa da superioridade que a masculinidade 
hegemônica atribui aos homens pode estar na raiz de justificativas 
imaginárias que hordas de jovens vândalos, desajustados e violentos 
emprestam aos seus atos irrefletidos. Juntam-se a estes outros 
indivíduos despreparados, que ocupam postos perigosos na 
complexa trama da microfísica dos poderes, tais como vigias e 
policiais desequilibrados, para não citarmos alguns inconvenientes 
motoristas de táxi, torcedores de futebol e todos os demais 
chauvinistas de plantão. (OLIVEIRA, 1998, p. 16). 

 

A teoria da masculinidade hegemônica é um conceito alternativo aos de 

papéis sociais, como forma de tentar contemplar a dinâmica das relações de poder 

na interação de gênero. E essa estrutura de poder nas relações de gênero procura 
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excluir e marginalizar tudo o que não se conforma com o modelo hegemônico de 

masculinidade, num ―processo de luta contínua que envolve mobilização, 

marginalização, contestação, resistência e subordinação das modalidades de ser 

masculino não sancionadas pela matriz hegemônica‖ (OLIVEIRA, 1998, p. 16). 

Segundo a teoria de Connell (1995), não são somente as mulheres que são 

subordinadas, existindo relações de dominação e subordinação entre homens, 

especialmente os gays, que expressam feminilidade, havendo discriminação em 

razão desse fato. Portanto, a hegemonia masculina é construída na relação de 

dominação sobre as mulheres, bem como sobre masculinidade subordinada. Nesse 

contexto, Connell vê a sexualidade como social, ou seja, somente pode ser 

analisada a partir da prática social, na atuação, e não a partir do corpo, por não ser 

expressa. 

Oliveira (1998) lembra que os estereótipos de ―gay escandaloso‖, ―bicha 

louca‖ e caricaturado não passam de um imaginário da anti-norma do ideal de 

conduta sexual da masculinidade hegemônica, e que seria um grande equívoco não 

considerar que, muitas vezes, ―a vítima auxilia o carrasco, isto é, os grupos que 

sofrem opressão (mulheres e gays) em função da hegemonia dos preceitos de um 

certo tipo de masculinidade cultivam-na aberta ou veladamente‖ (OLIVEIRA,1998, p. 

17). 

Há também outra performance de gays tidos como masculinizados, que 

cultuam o típico modelo masculino, como os cowboys, mecânicos, musculosos, com 

características firmadas a partir do modelo hegemônico de masculinidade mais 

caricaturado. Para Oliveira (1998), há um certo fascínio e sedução dos gays pela 

masculinidade hegemônica, o que os faz buscar esse modelo de estereótipo 

masculino.  

Com mais esse elemento, Connell fecha os três eixos fundamentais sobe os 

quais se alicerçam as identidades de gênero: relações de poder, trabalho (produção) 

e relações emocionais e/ou sexuais.  

Consoante com o entendimento de Berenice Bento (2015), os estudos sobre 

homens e masculinidades emplacados a partir da década de 70 possuíam o objetivo 

de compreender o gênero de uma maneira relacional, ou seja, visando compreender 

o gênero a partir das relações entre homens e mulheres, feminino e masculino. 

Contudo, os avanços desses estudos no campo das ciências sociais, teriam 

transcendido seu objetivo inicial e passaram a pensar também como os homens e a 
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masculinidade se relacionavam entre si, e quais as influências dessas relações para 

a determinação das identidades masculinas. 

Afirma a autora que os estudos desenvolvidos por Robert W. Connell 

definiram a masculinidade como sendo uma prática comportamental que posiciona 

os homens na estrutura de relação entre os gêneros. Segundo Bento (2015), 

Connell reconhece a existência de uma diversidade de masculinidades, mas que 

dentre as formas de masculinidades existe uma compreendida como hegemônica, 

ou seja, que corresponderia a um ideal de masculinidade a ser seguido pelo corpo 

social. Assim, além da forma hegemônica de masculinidade, existiriam outras que 

com ela manteriam relações de subordinação, cumplicidade ou de marginalização.  

Segundo Berenice Bento (2015) o termo masculinidade hegemônica se traduz 

na inclinação conceitual da imposição de uma forma específica de masculinidade 

sobre as demais. Bem como esclarece que o entendimento a respeito das 

masculinidades, desenvolvidos por Connell, não pode ser entendido enquanto uma 

definição universalista, mas sim enquanto uma abstração conceitual. 

Disserta ainda Bento (2015), que o modelo hegemônico de masculinidade é 

construído a partir da imagem de homens que detêm o poder, atribuindo à 

masculinidade os significados de força, sucesso, controle, virilidade, poder, controle, 

violência. O que significa dizer que o modelo hegemônico de masculinidade 

pertence a um grupo restrito de homens, tornando-se, portanto, um modelo a ser 

alcançado, seguido. Nesse sentido, corrobora com as ideias de Sócrates Nolasco 

(2013), sobre a busca implacável dos homens pela autoafirmação de sua identidade 

masculina. 

 

Assim, a definição de masculinidade em nossa cultura constitui-se 
em diversas histórias simultâneas: da busca individual do homem 
pela acumulação daqueles símbolos culturais que denotam 
masculinidade, que indicam que ele a alcançou efetivamente; 
daqueles padrões usados para se evitar que as mulheres incluam-se 
na vida pública e que sejam remetidas para uma esfera privada 
desvalorizada; do acesso diferenciado que os diferentes tipos de 
homens têm aos recursos culturais que conferem masculinidade e de 
como cada um desses grupos passa a desenvolver modificações 
próprias para preservar e reivindicar sua masculinidade. Trata-se do 
poder que estas definições por si só têm para a preservação do 
poder efetivo que o homem exerce sobre a mulher e que alguns 
homens exercem sobre outros homens. (BENTO, 2015, p. 90). 
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 Wetherell e Edley (apud BERMÚDEZ, 2013) fizeram as primeiras críticas ao 

conceito de masculinidade hegemônica, argumentando que a noção de 

masculinidade hegemônica não é suficiente para entender o cerne da questão da 

negociação entre identidades masculinas e estratégias dessas identidades. Para os 

autores, a masculinidade hegemônica não é uma personalidade masculina, é um 

tipo ideal ou conjunto de normas sociais prescritas, mas o conteúdo exato dessas 

normas é incerto, tornando o conceito ambíguo. Questionam se Connell se refere a 

tipos ideais ou a um tipo particular de masculinidade, com marcadores de tempo, 

lugar e contexto social. 

 Berbúdez (2013) concorda com a crítica e acrescenta o argumento que a 

masculinidade hegemônica é um modelo fixo, a-histórico e cego a mudanças nas 

definições sociais do masculino, do feminino, do sexo e do corpo.  

O modelo teórico de Connell traz o conceito de gênero e de masculinidade em 

termos de estrutura social e não de práticas sociais individuais. No entanto, para 

Bermúdez (2013), embora essa noção de estrutura explique a dominação de um 

grupo sobre outro, como homens sobre mulheres e homens sobre outros homens, 

não há explicação, na teoria de Connell, sobre o que impulsiona um homem a 

assumir posições no quadro das relações sociais e qual é a relação entre essa 

estrutura e os processos que derivam em várias posições individuais de resistência 

e submissão. A autora chega a afirmar que a construção de um tipo ideal de 

masculinidade é uma falsa solução para a questão da heterogeneidade das 

experiências do homem.  

Um ponto da questão é masculinidade em nível de estrutura, e outro é 

compreender de que maneira essa masculinidade é vivida individualmente em sua 

subjetividade, trocas e negociações relacionais. A masculinidade não é vivida ou 

pensada de maneira uniforme por todos os homens. No entanto, Connell assegura 

que ―um dado padrão de masculinidade é hegemônico enquanto fornece uma 

solução a essas tensões, tendendo a estabilizar o poder patriarcal ou reconstituí-lo 

em novas condições‖ (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 31). 

Em 2005, Connell e Messerschmidt escreveram um artigo, publicado também 

na Revista de Estudos Feministas em 2013, para responder às críticas à teoria da 

masculinidade hegemônica. Para Connell e Messerschmidt (2013), a masculinidade 

hegemônica é entendida como um padrão de práticas, não sendo apenas 

expectativas de papéis ou uma personalidade, mas práticas sociais que possibilitam 
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a dominação dos homens sobre as mulheres e sua continuidade. A masculinidade 

hegemônica se difere de outras masculinidades, em especial das masculinidades 

subordinadas. Apesar disso, Connell e Messerschmidt afirmam que a masculinidade 

hegemônica é normativa, mesmo que a maior parte dos homens não a adote. No 

entanto, ―ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos 

os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima ideologicamente a 

subordinação global das mulheres aos homens‖ (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 

2013, p. 05). 

A conclusão desse novo artigo de Connel e Messerschmidt foi aceitar que o 

conceito merece reformulações, especialmente em quatro grandes áreas: a natureza 

das hierarquias de gênero, a geografia das configurações de masculinidade, o peso 

do social no processo de incorporação da masculinidade e a dinâmica das 

masculinidades. Embora concorde que o conceito precisa de reformulação e que os 

críticos têm razão, inclusive quanto à ambiguidade do uso do conceito, Connell 

(2013) não cuida de oferecer bases teóricas para uma reformulação da sua teoria de 

masculinidade hegemônica, apenas registra que precisa mudar. 

De toda sorte, a teoria da masculinidade hegemônica retoma ao ponto inicial 

de outras teorias já criticadas, por reificar o essencialismo, apagar a agência dos 

sujeitos e apostar na estrutura para explicar a complexa teia de possibilidades das 

relações de gênero, o que o identifica com Bourdieu (2003), trazendo a fatalidade de 

concluir por não existir outro modelo possível, fora da dominação masculina. 

 

 

2.3 Aspectos relacionais entre homens, masculinidades e violência  

 

A violência contra as mulheres não era entendida enquanto violência, no 

sentido axiológico da palavra, mas como método pedagógico atribuído ao 

marido/companheiro para correção do comportamento das mulheres. O próprio 

direito serviu, por muito tempo, como mecanismo autorizador do poder do homem 

sobre o corpo das mulheres no espaço doméstico e no espaço público.  

De acordo com Debert e Gregori (2008), no Brasil, o conceito de violência 

contra as mulheres somente passa a ser entendido como algo a ser combatido em 

meados da década de 1980, por meio da atuação do SOS-Mulher, programa de 

assistência social e jurídica às mulheres que sofriam violências. No sentido de que 
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os avanços que seguiram com os debates feministas tornaram pública a ideia de 

uma estrutura de dominação dos homens sobre as mulheres – o patriarcado – que 

tinha como resultado ―conflitos e violência na relação entre homens e mulheres‖, e 

que tais violências não podiam mais serem aceitas como naturais. 

É a partir desse prisma que por muito tempo o debate sobre a violência de 

gênero se resumia a violência de homens contra mulheres. No entanto, consoante o 

entendimento de Wânia Pasinato Izumino (2003), a violência deve ser entendida 

enquanto um fenômeno histórico e cultural, que pode se expressar de múltiplas 

formas. Diante dessa premissa, observa a pesquisadora que ―violência de gênero‖ 

não pode ser confundida com a ―violência contra a mulher‖.  

Izumino (2003) explica que ao compreender o gênero enquanto uma forma 

primária de significação de poder – definição proposta por Scott –, aliada a ideia 

foucaultiana do poder como algo que está em constante movimento, quando 

aplicado às relações cotidianas, percebe-se que a concepção patriarcal de gênero 

não é suficiente para definir a violência de gênero, uma vez que a dinâmica social 

ressignificou as relações de poder entre homens e mulheres, homens e homens, 

mulheres e mulheres, desencadeando outras formas de violência de gênero, para 

além da diferença entre os sexos.  

Neste azo, cumpre esclarecer que a violência doméstica e familiar é apenas 

uma das diversas formas da violência de gênero. Que pode ser concebida de forma 

muito mais ampla, como toda e qualquer violência que se fundamenta na distinção 

de gênero, baseada nas diversas formas de masculinidades e feminilidades, em que 

um sujeito se coloca como superior ao outro, numa suposta cadeia hierárquica de 

gênero. Como exemplo, podem-se citar os casos de violências contra as mulheres 

(cis e trans) fora do contexto doméstico, ou as mais variadas formas de LGBTfobia, 

além do estupro, assédio, violência obstétrica, entre outras. 

Diante disto, se faz importante mencionar que o presente estudo é centrado 

na discussão a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher por 

parceiro conjugal. Assim, pontua-se que foi somente após a promulgação da Lei 

11.340/2006 que, no Brasil, o conceito de violência doméstica e familiar encontra a 

amplitude digna da complexidade que envolve as situações de opressão as quais as 

mulheres são submetidas no cotidiano privado.  

Outro aspecto a ser observado sobre a violência doméstica contra as 

mulheres é a questão da percepção de que esta ocorre de maneira cíclica dentro 
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dos relacionamentos conjugais. Explica Maria Berenice Dias (2012) que mesmo 

após a tomada de consciência, pela mulher, de estar vivendo um relacionamento 

abusivo, muitos fatores psicológicos a impedem de sair da situação de violência em 

que se encontra. Sinais de posse e ciúmes são constantemente confundidos com 

amor e zelo, a expectativa social de inviolabilidade do lar e da família, o processo de 

culpabilização da mulher pelo homem, para os problemas do casal, todos estes são 

fatores que condicionam a mulher a dar continuidade ao relacionamento. Neste 

contexto, as cenas de violência são seguidas de pedidos de perdão, e o ciclo dá 

continuidade. Nas palavras da autora: 

 

Depois de um episódio de violência, vem o arrependimento, pedidos 
de perdão, choro, flores, promessas etc. Cenas de ciúmes são 
recebidas como provas de amor, e a vítima fica lisonjeada. O clima 
familiar melhora e o casal vive uma nova lua de mel. Ela sente-se 
protegida, amada, querida, e acredita que ele vai mudar. 
Tudo fica bom até a próxima cobrança, ameaça, grito, tapa... 
Forma-se um ciclo em espiral ascendente que não tem mais limite. 
(DIAS, 2012, p. 22) 

 

A violência doméstica é definida pela lei Maria da Penha em cinco formas de 

agressão, quais sejam: a física, moral, psicológica, patrimonial e a sexual. A 

violência física consiste na concretização das chamadas vias-de-fato, expressas nas 

ações de bater, morder, chutar, machucar. Já a violência sexual consiste nas ações 

capazes de coagir, por qualquer meio, a mulher, à prática sexual ou tendente a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade. No âmbito moral, a violência se 

expressa nas ações verbais com intuito de diminuir a reputação moral da mulher 

com xingamentos e adjetivações negativas. A violência psicológica pode consistir 

nas diversas formas comportamentais que causem dano ao emocional da mulher, 

como as ameaças, por exemplo. Por fim, a violência de natureza patrimonial 

consiste nos atos com a finalidade de reter, destruir, subtrair, parcial ou totalmente os 

bens e objetos da mulher. 

De acordo com Sócrates Nolasco (2013) as sociedades ocidentais foram 

levadas a compreender que a identidade viril masculina é permeada por 

mecanismos que associam a violência como um grau de aferição da masculinidade 

presente em um sujeito homem.  

Define o autor que a busca pelo pertencimento à qualificação de ―homem de 

verdade‖ pressupõe esforços cotidianos de afirmação, tendo em vista que seu 
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comportamento permanece em constante avaliação, na mesma medida em que se 

evidencia o temor de posicionarem-se em situações de humilhação ou 

desmoralização públicas.  

Neste sentido, assevera que a sociedade moderna dispõe de mecanismos 

que autorizam os homens a utilizarem-se da força física como meio de 

reconhecerem-se enquanto homens, diante de situações em que este 

reconhecimento lhes falte (NOLASCO, 2013, p. 31). 

Berenice Bento (2012) afirma que não se pode culpar o homem ou a mulher 

pela produção de um modelo de masculinidade, especialmente do homem violento e 

viril. Para a autora (BENTO, 2012, p. 10), ―não se trata de dizer: 'vocês, mulheres, 

educam seus filhos para matar as mulheres', mas de pensar que a estrutura 

hierárquica e assimétrica de gênero faz parte de um projeto social o qual homens e 

mulheres estão envolvidos na reprodução do modelo hegemônico‖. 

 

 

2.4 Gênero enquanto arena de disputas, negociações relacionais, recortados 

por marcadores sociais 

 

A teoria da dominação masculina de Bourdieu é baseada na estrutura e não 

deixa brechas para a subjetividade do sujeito, caindo na armadilha da imutabilidade 

dessas estruturas, diante da dificuldade de agência do sujeito e tornando quase nula 

a resistência à dominação masculina. Por sua vez, os discursos vitimário, 

psicologizante, do capitalismo e a teoria dos papéis, além de simplistas, subvertem a 

responsabilização do homem em relação à conduta, especialmente à prática da 

violência, bem como não atentam para as relações de poder entre os gêneros, 

retiram a possibilidade do sujeito ser também responsável pela mudança, sendo 

tudo resumido a uma estrutura a que os homens não têm acesso ou poder de 

alterar. 

O conceito de masculinidade hegemônica não explica o porquê de alguns 

homens aderirem a certas práticas do tipo ideal do modelo hegemônico e outros 

não. O que atua nos sujeitos para que se aproximem ou se afastem desse conceito? 

Ora, Connell (2013) defende que somente uma parcela muito pequena de homens 

adere à masculinidade hegemônica, mas não explica quem é, na prática, o sujeito 

dessa masculinidade hegemônica, ou quem poderia ser um exemplo representativo 
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dessa prática. Em outras passagens, Connell afirma que não há um sujeito que 

tenha aderido à masculinidade hegemônica, sendo esta um tipo ideal, imaginário, 

almejado, e que somente algumas condutas, alternadamente, seriam seguidas por 

alguns homens.  

Connell (2013) não explica, na sua teoria, de onde vem esse tipo ideal, quem 

o criou, como se mantém e por que certas práticas foram eleitas para compor um 

modelo de masculinidade hegemônica. Também não deixa claro que práticas 

discursivas e não discursivas são essas que formam o tipo ideal da masculinidade 

hegemônica. 

De toda sorte, parece que a teoria da masculinidade hegemônica, criada por 

Connell para tentar explicar a dominação masculina dos homens sobre as mulheres 

e sobre outros homens, oferece um paradoxo difícil de solucionar, que é o fato de 

colocar todos os homens sob a dominação de um tipo ideal, que é a masculinidade 

hegemônica, no sentido de que ou procuram segui-la ou dela se afastar, sendo o 

paradigma de um padrão. 

Outro ponto relevante na teoria da masculinidade hegemônica é que não há 

uma abordagem relacional, esquecendo-se do protagonismo das mulheres e de 

muitos homens, que estejam ou não na chamada masculinidade subordinada ou 

hegemônica, em oposição e resistência ou mesmo adesão à dominação. Como são 

negociadas essas estratégias de dominação na prática relacional? 

A teoria da masculinidade hegemônica não dá conta de explicar a 

complexidade das relações de gênero. Existe dominação entre a masculinidade 

subordinada e as mulheres, ou entre homens na masculinidade subordinada? Como 

explicar a dominação de certas mulheres sobre certos homens? Que tipo de 

masculinidade esses homens acessam e por quê? Existe dominação entre 

mulheres? Essas negociações relacionais são reflexivas? 

Se a teoria da masculinidade hegemônica se pretende universal, como 

explicar as diversas masculinidades na região urbana e rural, nas regiões do país o 

mesmo entre países? A masculinidade hegemônica não dá conta de explicar porque 

esse modelo é universal, e como explica as diferenças entre países como a Holanda 

e Brasil, ou no Oriente Médio e na América do Norte, ou no Nordeste e no Sudeste 

do Brasil? Qual seria o tipo ideal de masculinidade para o Nordeste e para o Sul do 

país? Seria o mesmo do Norte? De que regras se compõe? E por que se constituem 
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modelos hegemônicos diferentes? Como esse modelo é incorporado pelos homens, 

a partir de quando e de que dispositivo? 

A masculinidade hegemônica, na teoria de Connell, é colocada como algo 

negativo, com comportamento ideal ligado sempre à violência e à dominação, 

situando a feminilidade como fraqueza e objeto de dominação, o que reproduz o 

binarismo e essencialismo, já tão amplamente criticado nas teorias sobre relações 

de gênero. Em outras palavras, a teoria da masculinidade hegemônica tende a 

reproduzir sempre a dominação, não havendo espaço para a possibilidade de 

democratização das relações. 

 No entanto, concordamos com Connell (2013) quando aponta a categoria 

―trabalho‖ como uma dimensão estruturante do gênero. Indicando a persistência em 

demarcações de lugares ou postos de trabalho para homens e mulheres, a  

discriminação e a exclusão de oportunidades para fazer uma carreira e o acúmulo 

de riquezas.  

 Quanto ao primeiro ponto do mercado de trabalho, que diz respeito à 

demarcação entre trabalho feminino e masculino, é possível observar que as 

pesquisas mostram que praticamente há um lugar para o homem e outro para a 

mulher no mercado de trabalho, em nítida separação do que é um trabalho 

masculino e um feminino, conforme indica o gráfico 1 a seguir: 

 

Gráfico 1 - População ocupada, por tipo de atividade de gênero – Brasil, 2011 

 
Fonte: Pesquisa mensal de emprego (PME), do IBGE – 2011 (médias das estimativas 
mensais) 
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 Enquanto o número de homens nas profissões ligadas à construção chega a 

93,9% e apenas 6,1% de mulheres, nas atividades domésticas o número se inverte, 

chegando a 94,8% de mulheres contra um total de 5,2% de homens. De igual sorte, 

as atividades da indústria têm quase o dobro de homens em detrimento de 

mulheres, evidenciando que, na iniciativa privada, as mulheres têm menos chances 

de empregabilidade do que os homens. Talvez em razão de terem filhos, terem 

direito à licença maternidade e se ausentarem do trabalho por necessidade de 

cuidado com os filhos.  

 Já na administração pública, onde os cargos e funções são, em sua maioria, 

preenchidos por concurso público, as mulheres ocupam 64,1% e os homens 35,9%. 

Embora os cargos na administração pública sejam, majoritariamente, ocupados por 

mulheres, não é possível verificar uma ocupação correspondente ou mesmo paritária 

quando se tratam de cargos de poder e decisão. Observe-se,  exemplificativamente, 

no gráfico 2, que de um total de 28 cargos de ministros do governo federal, somente 

2 são ocupados por mulheres, sendo um deles uma secretaria especial de políticas 

públicas para mulheres, o que representa 7,1% de mulheres no alto escalão do 

governo federal. 

 
 
Tabela 1- Participação de mulheres nos cargos ministeriais do governo - 2017 

 

Cargo 
Total de 
vagas 

Total de mulheres Proporção de mulheres (%) 

 

 Total 28 2 7,1  

 Ministério 22 1 4,5  

 Status ministerial 6 1 16,7  

 Fonte:Planalto. Presidência da República. Disponível em 
<https://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros>. Acesso em 13/12/2017. 

 

 

 O mesmo se observa em relação aos demais cargos de chefia, com poder de 

comando e decisão, para cargos gerenciais. No entanto, a teoria de Connell (2013) 

deixa de observar outros marcadores sociais que influenciam nas relações de poder 

em gênero, como etnia e geração, o que pode ser verificado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 – Cargos gerenciais, por sexo, segundo grupos de idade e cor ou raça (%) 

 

 

 Verifica-se que, no total, homens ocupam 62,2% dos cargos de chefia, em 

confronto com 37,8% de mulheres. Mas quando entram a avaliação do marcador 

social da etnia, a diferença se alarga para 65,5% de homens contra um total de 

34,5% de mulheres. No marcador geracional, a diferença do exercício de poder nos 

postos de trabalho diminui quando estão na idade mais jovem (16 a 29 anos), 

chegando a 56,6% de homens e 43,4% de mulheres. Essa assimetria aumenta 

quanto mais a idade avança, sendo observado o maior índice de ocupação de 

cargos de chefia para homens acima de 60 anos, apontando 68,7% de cargos para 

homens e 31,3% para mulheres, ou seja, quase dois terços de diferença.  

 Obviamente que deve ser levado em conta que a pesquisa buscou dados em 

2016. E quem contava com 60 anos ou mais à época da coleta de dados, é alguém 

nascido nos anos 1950, oportunidade em que as leis e políticas públicas, bem como 

as condições culturais em relação à assimilação da equidade de gênero eram outras 

bem mais adversas. À medida que o tempo passa, é observada uma mudança, 

lenta, mas que indica o avanço de políticas afirmativas que procuram diminuir essa 

desigualdade de gênero, quando ela é desvelada. 

 Outra observação que não pode passar sem registro é que, no Brasil, há 

13,4% de mulheres no efetivo das políticas civil e militar, e o Rio Grande do Norte é 

o estado de menor participação das mulheres na carreira das polícias do país, tendo 

somente 5,1% de mulheres, demonstrando que ainda subsiste uma falsa ideia de 

que existem profissões específicas para homens e mulheres, a exemplo da carreira 
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das polícias para homens, e outras, como enfermeira, arquiteta, professora e 

assistente social, para mulheres, como demonstra o gráfico 3:  

 

Gráfico 3 – Policiais Mulheres no efetivo das polícias militar e civil 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, 2014. 

  

Observação que se faz, também, em relação ao lugar de gênero nas 

profissões é que, a partir do momento que os homens passaram a se interessar pela 

profissão de chef de cozinha, as cozinhas das residências ganharam outro status, 

passando a integrar a parte mais lúdica, o ambiente mais sofisticado e visível. As 

cozinhas passaram a ser chamadas de gourmet e passou a integrar a sala e área de 

lazer, tendo ganhado um glamour adicional com aparados e indumentárias 

sofisticados, diferentemente das anteriores, frequentadas há séculos por mulheres, 

que ficavam escondidas e isoladas do restante da casa. Cozinhar passou a ser um 

espetáculo, para os homens, com assistência, geralmente, de vizinhos e amigos. 

O segundo ponto referido por Connell é a discriminação e a exclusão nos 

locais de trabalho, em termos de oportunidades para fazer uma carreira. Observa-se 

que as mulheres estão ocupadas com os serviços domésticos e cuidados com os 

filhos e outras pessoas da casa desde de muito cedo. A pesquisa Por ser menina, 

realizada pela Plan Internacional Brasil, que ouviu 1.771 meninas, de 6 a 14 anos, 

em todas as cinco regiões do Brasil sobre o contexto de direitos, violências, 

barreiras, sonhos e superações em que elas vivem, revelou que, na distribuição de 
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tarefas ou dos afazeres domésticos entre meninas/adolescentes e 

meninos/adolescentes, há uma gritante desigualdade de gênero no espaço 

doméstico. Enquanto 81,4% das meninas arrumam sua própria cama, 76,8% lavam 

louça e 65,6% limpam a casa, apenas 11,6% dos seus irmãos homens arrumam a 

sua própria cama, 12,5% dos seus irmãos homens lavam a louça e 11,4% dos seus 

irmãos homens limpam a casa. 

Além disso, mulheres abrem mão da carreira em função de atender às 

atividades domésticas e dos filhos. Muitas passam a trabalhar menos horas ou 

deixam de se lançar nas oportunidades mais distantes da casa para não ficarem 

longe dos filhos. 

Pesquisa1 revela que mulheres cientistas têm queda na produção em cerca 

de 60% depois do nascimento dos filhos. Isso porque quase não há divisão do 

trabalho doméstico, ficando a cargo da mulher o cuidado com os filhos, os idosos e 

doentes da casa, além dos serviços domésticos. Há uma nítida e reveladora 

interrelação entre os serviços domésticos, cuidados com pessoas e a dificuldade 

para investimento na carreira. 

Embora tenhamos o maior número de mulheres mestres e doutoras, não há 

qualquer incentivo de políticas públicas para que haja uma compatibilização entre os 

mundos doméstico e público. Ademais, as universidades públicas não contabilizam o 

tempo de licença maternidade para fins de estágio probatório e, igualmente, não 

descontam esse prazo do tempo do tempo para conclusão do mestrado ou do 

doutorado. A circunstância maternidade é ignorada, como ponto crucial para que a 

mulher tenha chances para progredir na carreira. 

Mulheres que possuem uma ocupação de trabalho têm, no Brasil, mais de 

18,1 horas em cas, destinadas ao cuidado com pessoas e trabalho doméstico. Esse 

número cai para 10,5 horas para homens. Na média nacional, entre mulheres e 

homens que estão ocupados com uma profissão, as mulheres trabalham 

aproximadamente 8 horas a mais, por semana, do que os homens, em razão da 

chamada dupla jornada, que é o cuidado com pessoas e serviços domésticos. 

Há regiões em que essa desigualdade é maior, conforme indica o gráfico 5, 

como na região nordeste, onde homens trabalham em casa cerca de 10,5 horas 

                                                 
1

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/05/producao-cientifica-de-
pesquisadoras-cai-apos-maternidade-diz-estudo.shtml>. Acesso em: 15 de maio de 2018. 
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semanais, enquanto mulheres trabalham, em média, 19 horas com atividades 

domésticas. 

 

Gráfico 4 - Média de horas para cuidar de pessoas e/ou afazeres domésticos por pessoas 
ocupadas, por sexo (horas semanais) 

0,

4,8

9,5

14,3

19,

23,8

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, 2016. 

 

O recorte de idade revela que são justamente as mulheres em idade produtiva 

e de investimento na carreira, ou seja, mais de 30 anos, que mais trabalham, não 

raro porque também coincide com a idade em que têm filhos, gerando uma nítida 

necessidade de políticas públicas que procurem diminuir essa desigualdade. A 

diferença não precisa tornar homens e mulheres desiguais. 

Mais uma vez, os marcadores sociais de etnia e idade, que foram ignorados 

na teoria da masculinidade hegemônica, provocam uma diferença ainda maior. A 

observação é que as mulheres negras trabalham não só mais do que os homens, 

brancos ou negros, mas também superam as mulheres brancas em horas de 

trabalho. E quanto mais a idade vai avançando, maior o número de horas 

trabalhadas a mais por mulheres, em comparação com homens, o que implica dizer 

que a desigualdade de gênero é maior para mulheres negras e mais velhas. 

Dentro dessa mesma linha de observação, verifica-se que, enquanto quase 

não há diferença entre homens urbanos e rurais em relação ao número de horas que 

se ocupam com serviços domésticos, mulheres rurais trabalham mais, de 9,9% a 

10,1%, essa diferença se alarga entre mulheres, sendo que as mulheres rurais se 

ocupam bem mais com serviços domésticos do que as mulheres urbanas, mas estas 
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têm uma carga de trabalho mensal maior do que aquelas, em razão da acumulação 

com o trabalho fora de casa em maior intensidade. Entretanto, considerando a 

categoria mulheres, tanto urbanas quanto rurais, estas trabalham bem mais do que 

os homens, urbanos e rurais. E, de todos, as mulheres urbanas têm carga de 

trabalho semanal bem maior, chegando a 57,1 horas. Esse marcador social, que 

também faz a diferença na desigualdade de gênero, foi também esquecido, na teoria 

de Connell. 

 

Gráfico 5 – Jornada média semanal, por gênero,2012. 

 

 

No que diz respeito ao marcador social da regionalização, também é 

perceptível a desigualdade de gênero, em percentuais diferenciados, para as 

diversas regiões. Em todas as regiões, as mulheres têm carga horária semanal 

superior a dos homens, quando somados o trabalho remunerado, o cuidado com 

pessoas e o trabalho doméstico. Entretanto, as mulheres das regiões sudeste, sul e 

centro-oeste trabalham mais do que as mulheres das regiões norte e nordeste, 

superando a média nacional de jornada semanal, de acordo com a tabela 2: 
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Tabela 2 - Número médio de horas combinadas no trabalho remunerado e nos cuidados de 
pessoas e/ou afazeres domésticos (carga total de trabalho) das pessoas de 14 anos ou 
mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo, com indicação do coeficiente 
de variação, segundo cor ou raça e as Grandes Regiões – 2016  

 

Grandes Regiões 

Jornada total (1) 

Total 
Sexo 

Homens Mulheres 

Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) 

Brasil 52,9  0,2  51,5  0,2  54,4  0,2  

Norte 50,6  0,5  49,6  0,5  51,8  0,6  

Nordeste 50,9  0,3  49,0  0,3  53,0  0,4  

Sudeste 54,1  0,3  52,7  0,3  55,6  0,4  

Sul 53,5  0,3  52,6  0,3  54,5  0,4  

Centro-Oeste 52,4  0,4  51,6  0,4  53,3  0,5  

Brancos 

Brasil 53,5  0,2  52,3  0,2  54,8  0,3  

Norte 51,6  0,7  50,5  0,9  52,7  1,0  

Nordeste 51,7  0,5  49,9  0,6  53,5  0,6  

Sudeste 54,0  0,4  52,8  0,4  55,3  0,5  

Sul 53,8  0,3  52,8  0,3  54,9  0,4  

Centro-Oeste 52,4  0,5  51,3  0,6  53,7  0,7  

Pretos ou pardos 

Brasil 52,3  0,2  50,9  0,2  54,0  0,2  

Norte 50,4  0,5  49,5  0,5  51,6  0,6  

Nordeste 50,7  0,3  48,7  0,4  52,9  0,4  

Sudeste 54,2  0,3  52,7  0,4  56,0  0,4  

Sul 52,4  0,6  51,9  0,6  53,1  0,8  

Centro-Oeste 52,4  0,5  51,8  0,6  53,1  0,6  

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2016, consolidado de 
quintas entrevistas. 

Notas:  

1. Calculado apenas para as pessoas que declararam ter feito atividades de cuidados de 
pessoas e/ou afazeres domésticos na semana de referência. 

2. Exclusive as pessoas sem declaração das horas dedicadas às atividades de cuidados de 
pessoas e/ou afazeres domésticos na semana de referência. 
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Para María Jesús Izquierdo (1994), o conceito de ―gênero‖ é também 

categoria analítica para compreender desigualdades sociais, considerando que a 

desigualdade fundamental entre homens e mulheres reside nas formas como os 

seres humanos se relacionam na produção da sua existência, como a produção da 

riqueza e a utilização da força de trabalho. A autora diz que há desigualdades de 

gênero quando há distribuição desigual de poder em função do polo de 

produção/reprodução da vida e produção/administração de riquezas.  

No terceiro ponto, Connell fala da acumulação de riqueza. E é interessante 

notar que, mesmo com os níveis mais elevados em escolaridade, as mulheres 

ganham menos do que homens para desempenhar as mesmas funções. A razão da 

remuneração das mulheres é de 76,5% da dos homens. 

 

Gráfico 6 – Rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de 
rendimentos, por sexo 

 

  

Vista somente em relação à diferença de gênero, não é possível ter ideia da exata 

dimensão da desigualdade. Quando os marcadores sociais de etnia e regionalismo 

são confrontados com o gênero, percebe-se que as mulheres das regiões sul, 

sudeste e centro-oeste ganham bem menos do que os homens, em comparação 

com as mulheres do norte e nordeste. Enquanto a média nacional de diferença é de 

73,7%, essa desigualdade chega a apontar que mulheres do centro-oeste recebem 

23,4% a menos do que um homem da mesma região, enquanto que a diferença 
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salarial, para menor, entre mulheres e homens da região norte, é de 15%, assim 

como demonstra tabela 3:  

Tavela 3 - Rendimento habitual de todos os trabalhos e razão de rendimentos das pessoas 
ocupadas de 14 anos ou mais de idade, por sexo, com indicação do coeficiente de variação, 
segundo cor ou raça e as Grandes Regiões – 2012 

Grandes Regiões 

Rendimento habitual de todos os trabalhos 

Homens Mulheres 
Razão (%) 

Média CV (%) Média CV (%) 

Brasil   2 245 1,2    1 654 1,1  73,7  

Norte   1 774 2,5    1 508 2,7  85,0  

Nordeste   1 429 2,1    1 209 2,8  84,6  

Sudeste   2 606 2,1    1 807 1,9  69,3  

Sul   2 532 1,7    1 760 1,5  69,5  

Centro-Oeste   2 627 2,5    1 934 2,8  73,6  

Branco 

Brasil   2 945 1,7    2 038 1,5  69,2  

Norte   2 656 5,5    2 059 5,2  77,5  

Nordeste   1 932 4,0    1 650 5,6  85,4  

Sudeste   3 260 2,7    2 166 2,3  66,4  

Sul   2 733 1,9    1 869 1,6  68,4  

Centro-Oeste   3 522 3,7    2 412 3,7  68,5  

Preto ou pardo 

Brasil   1 599 0,8    1 234 1,1  77,2  

Norte   1 533 2,0    1 325 2,6  86,4  

Nordeste   1 254 1,8    1 032 2,1  82,3  

Sudeste   1 784 1,2    1 303 1,6  73,0  

Sul   1 766 1,9    1 228 2,7  69,5  

Centro-Oeste   2 083 2,0    1 562 3,4  75,0  

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012, consolidado de 
primeiras entrevistas.  
Nota: Valores inflacionados para reais médios de 2016. 
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Connell (1995) alerta para o fato de que a divisão sexual do trabalho deve 

começar a ser vista como parte do sistema generalizado de produção, consumo e 

distribuição relacionado ao mundo público. Isso porque as relações de poder são 

estruturadas para que a autoridade se mantenha em casa, nas instituições, nos 

postos de trabalho e em todas as outras áreas da vida em sociedade. Essa assertiva 

é verdadeira. 

 No entanto, o modelo unitário de uma masculinidade, um tipo ideal, ainda que 

somente imaginário, não dá conta de explicar o sujeito na prática, na expressão de 

gênero, diante das múltiplas formas que a masculinidade pode assumir, sem 

perseguir modelos, mas com posturas estratificadas, diversificadas, contraditórias, 

reflexivas e não reflexivas, discursivas e não discursivas, com o colorido individual 

da subjetividade de cada sujeito, atravessado pela geografia, etnia, posição social, 

escolaridade, conflitos geracionais e, principalmente, em interação relacional. 

 O conceito de masculinidade hegemônica surgiu para se contrapor ao 

conceito de feminilidade hegemônica, como padrão ou tipo ideal para a mulher. Com 

essa lógica, segue a mesma fatalidade de fracasso das teorias que reproduzem o 

binarismo e o essencialismo, apostando em uma estrutura de poder que engessa o 

indivíduo para reproduzir os preceitos, sem chances de mudança. Aliás, é preciso 

que se diga que a masculinidade hegemônica compreende que o homem tem poder 

sobre as mulheres, sobre outros homens da masculinidade subordinada, mas não 

têm poder sobre si mesmos. 

 Observa-se que, na prática relacional, há descolamentos dessas posturas e 

condutas, havendo homens que se ocupam exclusivamente dos serviços domésticos 

e cuidados com os filhos enquanto as mulheres trabalham fora, o que não significa 

que são eles os dominados. Igualmente há negociações relacionais em que os 

poderes de decisão, serviços domésticos e atividades remuneradas fora de casa são 

negociados. Assistimos também uma declarada preocupação dos homens com o 

corpo, a imagem, a vaidade e o cuidado com os sentimentos. Homens procuram 

exercícios físicos, não só no desejo de ficarem musculosos e atenderem a um tipo 

ideal de masculinidade, mas em razão da saúde física e mental ou mesmo da 

beleza. Homens procuram barbearias especializadas em serviços estéticos, fazem 

depilação, unhas, design de sobrancelha, aderem a massagens corporais e outros 

serviços que estariam mais no tipo de feminilidade do que modelo de masculinidade.  
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 Da mesma forma, mulheres que frequentam e se interessam por jogos de 

futebol, lutas, esportes radicais e de força, frequentam bares, falam palavrão, não 

querem compromisso de casamento ou filhos, investem exclusivamente na carreia, 

não executam qualquer serviço doméstico, não sabem e não querem cozinhar, 

dirigem bem e exercem poder. 

E o que tudo isso significa? Certamente não significa que são homossexuais, 

necessariamente. Mas que o gênero não é fixo, estático, padronizado ou previsível. 

Gênero se desloca ao sabor das reflexões, pressões, acontecimentos políticos, 

sociais, geracionais, de raça, costumes regionais, pela tecnologia, rapidez na 

comunicação, educação, arte. Enfim, gênero, e não masculinidades ou 

feminilidades, é negociado de maneira relacional. Não se faz gênero sem o outro, 

sem significar que esse outro seja, necessariamente do gênero oposto. 

 Os homens dominavam as mulheres, inicialmente, pelo uso da força, da 

violência. Então passou a usar outros meios de dominação, que foram as estruturas 

de poder, como o direito, a família, a igreja e o estado. O direito teve e tem um papel 

crucial na manutenção e legitimação da dominação do homem sobre a mulher e 

desigualdade. As leis subtraíram direitos das mulheres durante gerações inteiras. 

Mulheres não podiam frequentar escola, votar e ser votada, trabalhar fora de casa, 

não era honesta se não casasse, foi considerada incapaz, não tinham poder de 

decisão nem relação a autoridade parental dos filhos. Tudo, com a chancela das 

instituições de poder, estruturando as relações de gênero pelo padrão da 

desigualdade. 

 Mas a contestação sempre foi real. Nunca houve subordinação completa. 

Sempre houve rebelião. Nenhum dos direitos que hoje são garantidos à mulher veio 

sem pressão, contestação, insubordinação. Se é verdade que sempre existiu uma 

ordem de gênero, também é verdade que sempre existiu uma desordem e 

subversão. As mudanças sociais e no campo da subjetividade são lentas, mas 

acontecem. 

 A luta das mulheres pelo direito ao estudo universal, completo, para poderem 

trabalhar fora, pelo direito ao sufrágio e a cidadania plena, por uma lei que as 

protegesse da violência doméstica e todas as outras conquistas, é a mesma luta que 

ainda está em efervescência, e tem aliados entre muitos homens, na busca por 

igualdade nos espaços de poder, representação política, salários iguais, democracia 

na família, enfim, na busca por uma equidade de gênero. A historicidade deve ser 
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considerada como um condicionante importante, flexível, mutável, inclusive quanto 

às práticas de gênero. 

 Jessé Souza (2009), afirma que a obra de Freyre, enfatizando as histórias 

sexuais das brasileiras no início da colonização, especialmente a partir da 

miscigenação, com a mistura do sangue europeu (bonachão e preguiçoso) com o 

negro (quente), produziu o que ele chama de cultura massificada sobre a 

intensidade da vida sexual dos brasileiros e, principalmente, para a fama de mulher 

quente da brasileira. 

 Alberto Carlos Almeida (2007), em A Cabeça do Brasileiro, trouxe um relato 

sobre o que mudou e para quem, enfatizando que a desigualdade de mentalidade 

em relação ao sexo tem a ver com as diferenças de geração e de escolaridade. O 

autor relata que há cinquenta anos os homens começavam a vida sexual com 

prostitutas, pois a virgindade da futura esposa era o que havia de mais importante, 

para ele e para ela. 

 Em novembro de 2011, a pesquisa DataFolha revelou que os homens têm em 

média 20,3 parceiras. As mulheres ficaram nos 3,9 parceiros. 

 Mary Del Priore (2013, p. 155), em Histórias e conversas de Mulheres, diz que 

―nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico e a globalização econômica 

contribuíram para a circulação de novos padrões de comportamento e consumo‖.  

 A população brasileira concentrada nas grandes cidades reduziu a taxa de 

natalidade. Passou de 4,5 filhos/filhas por mulher, em 1980, para 2,5 quinze anos 

depois. Em 1997, segundo dados do PNDS/BENFAMD, 11% das mulheres em união 

estável, até 25 anos, eram esterilizadas. Dos 25 aos 29 anos, a taxa aumentava 

para 27%, chegando a mais de 50% dos 35 aos 49 anos. 

A pesquisa do Instituto Avon e Data Popular, divulgada em 3 de dezembro de 

2014, que entrevistou 2.046 jovens de 16 a 24 anos, de todas as regiões do país – 

sendo 1.029 mulheres e 1.017 homens, revela a opinião de jovens que, em sua 

maioria, consideram viver em uma sociedade machista.  

De todos os entrevistados, homens e mulheres, 96% afirmam viver em uma 

sociedade machista; 48% deles dizem achar errado a mulher sair sozinha com os 

amigos, sem a companhia do marido, namorado ou "ficante"; 76% criticam aquelas 

que têm vários "ficantes". E ainda, 80% afirmam que a mulher não deve ficar bêbada 

em festas ou baladas. 
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 Por sua vez, quanto às jovens entrevistadas, 78% delas relatam já terem 

sofrido algum tipo de assédio, como cantada ofensiva, abordagem violenta na 

balada e ser beijada à força. Três em cada dez garotas afirmam que foram 

assediadas fisicamente no transporte público; 53% delas dizem que já tiveram o 

celular vasculhado; 40% afirmam que o parceiro controla o que fazem, onde e com 

quem estão; 35% relatam que foram xingadas pelo namorado; 33%, impedidas de 

usar determinada roupa. E mais: 9% contam que já foram obrigadas a fazer sexo 

quando não estavam com vontade; 37% que já tiveram relação sexual sem 

camisinha por insistência do parceiro; 32% das jovens relatam que tiveram de excluir 

algum amigo do Facebook a pedido do parceiro; 30% dizem que tiveram e-mail ou 

perfil de rede social invadido pelo namorado e 15% das jovens dizem que foram 

obrigadas a revelar para os namorados suas senhas de e-mail e Facebook; 2% que 

receberam ameaça de cibervingança – a divulgação de fotos ou vídeos íntimos. 

Além dos dados apresentados, chama atenção o fato de que mais mulheres 

(42% delas) do que homens (41% deles) disseram concordar que uma garota deve 

ficar com poucos homens. E muitos garotos (43%) ainda veem diferença entre 

mulheres para ―namorar‖ e ―para ficar‖. Já 30% dos homens dizem que a mulher que 

usa roupas curtas está se oferecendo enquanto somente 20% das mulheres 

concordam com a opinião. 

 Outra pesquisa divulgada em 27 de março de 2014, sobre a ―Tolerância social 

à violência contra as mulheres‖, após reconhecer um equívoco nos dados, o IPEA 

divulgou as respostas às afirmações, com os seguintes resultados: 

Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar: 42,7% 

concordam totalmente; 22,4% concordam parcialmente; 1,9% são neutros; 24% 

discordam totalmente; 8,4% discordam parcialmente. 

Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas (Em 

%): 13,2% concordam totalmente; 12,8% concordam parcialmente; 3,4% são 

neutros; 58,4% discordam totalmente; 11,6% discordam parcialmente. 

O que acontece com o casal em casa não interessa aos outros: 13,1% dos 

entrevistados discordaram totalmente; 5,9% discordaram parcialmente; 1,9% ficou 

neutro (não concordou nem discordou); 31,5% concordaram parcialmente e 47,2% 

concordaram totalmente. Diante da sentença: Em briga de marido e mulher, não se 

mete a colher; 11,1% discordaram totalmente; 5,3% discordaram parcialmente; 1,4% 

ficaram neutros; 23,5% concordaram parcialmente e 58,4% concordaram totalmente. 
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Pesquisa feita pelo Instituto Data Popular como contribuição à campanha 

Carnaval Sem Assédio, do site Catraca Livre, realizada entre os dias 4 e 12 de 

janeiro de 2016, com 3.500 brasileiros com idade igual ou superior a 16 anos, em 

146 municípios, mostra que a maior parte dos homens ainda é machista em relação 

à participação de mulheres nos festejos de rua. 

De acordo com a sondagem, 61% dos homens abordados afirmaram que uma 

mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada; 49% 

disseram que bloco de Carnaval não é lugar para mulher "direita"; e 56% consideram 

que mulheres que usam aplicativos de relacionamento não querem nada sério. 

Os dados também revelam que, na percepção de 70% dos homens, as 

mulheres se sentem felizes quando ouvem um assobio; 59% acham que as 

mulheres ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua e 49% acreditam que as 

mulheres gostam quando são chamadas de gostosa. 

 A pesquisa instituto Avon/Locomotiva: o papel do homem na desconstrução 

do machismo, realizada entre setembro e novembro de 2016, demonstra que  é 

possível haver mudanças de conduta e de pensamento entre os homens, e que os 

deslocamentos e negociações de gênero acontecem dentro de uma historicidade, 

sujeitos a mudanças sociais mais amplas. Dos entrevistados, 88% acham que existe 

desigualdade entre homens e mulheres, 78% que as mulheres devem conhecer 

seus direitos e ser incentivadas a lutar por eles, 59% acham que todas as mulheres 

devem ser respeitadas, não importando sua aparência ou seu comportamento e 67% 

que homens e mulheres devem ser igualmente responsáveis pelos cuidados com a 

casa e os filhos. 

Chama atenção o fato de 84% dos homens acharem que todos devem lutar 

por um mundo menos machista e 63% acham que os homens também podem ser 

feministas, mas 44% acham que chamá-los de machistas não os motivaria no 

engajamento pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Verificou-se, também, 

que 31% dos homens gostariam de ser menos machistas, mas não sabem como 

agir, e 6 a cada 10 homens acreditam que poderiam mudar sua postura em relação 

às mulheres.  

 Circunstância interessante nessa pesquisa foi o fato de que 85% dos homens 

acreditam que o pai deve educar o filho para que não tenham atitudes machistas, 

revelando que associam a assimilação dos padrões machistas à educação em casa 

e na infância. Positivamente, 34% dos homens admitem que deixaram de colocar 
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em prática algum tipo de violência contra a mulher, como criticar por usar roupas 

curtas, dar cantada, dizer que uma mulher só foi promovida por ser bonita ou se 

relacionar com o chefe, usar o termo vagabunda numa conversa sobre mulheres, 

repassar imagens de mulheres nuas para amigos, usar violência numa discussão e 

se aproveitar de uma mulher bêbada. 

 A revelação do que provocou mudanças ou poderá produzir uma reflexividade 

sobre esses deslocamentos de comportamento é de que, segundo a pesquisa, 18% 

dos homens atenderam ao apelo de pesquisas ou posts nas redes sociais, enquanto 

81% dos homens dizem que uma conversa com outros homens sobre o que fazer 

para que as mulheres não sofram violência e preconceito poderá fazê-los mudar de 

atitude. Ao que parece, os próprios homens demonstram a maneira mais eficaz de 

serem abordados e o que poderá produzir algum resultado positivo no sentido da 

diminuição da desigualdade e violência. 

 Os homens também são reflexivos e aptos a mudanças no deslocamento da 

expressão de gênero. Não estão exercendo o poder cegamente, seguindo um 

padrão, como se fosse uma manada débil e sem inteligência ou autonomia. A 

capacidade de agência é um dado concreto que deve ser considerado tanto nas 

mulheres quanto nos homens. Se há nas mulheres a capacidade de agência em se 

rebelar e contestar, forçando as estruturas de poder, não estão os homens 

paralisados e alheios, aguardando o momento de serem vencidos. Eles mesmos são 

reflexivos e podem assumir posturas de oposição à dominação. 

 Por isso mesmo, acredita-se que os estudos sobre masculinidades não têm 

como se sustentar enquanto um campo autônomo. Quando os estudos sobre gênero 

se iniciaram, a categoria mulher era confundida com gênero. Os estudos sobre 

gênero eram estudos sobre mulheres. Na década de 70, os estudos sobre as 

masculinidades surgiram como uma reação, uma tentativa de salvar o gênero que 

estava sendo demonizado pelos estudos feministas. Se por um lado estudar as 

masculinidades, sob diversos aspectos, foi importante para o equilíbrio nos estudos 

de gênero e a compreensão mais ampla da categoria ―gênero‖, dentro de uma 

historicidade, considerando as estruturas de poder e outros marcadores sociais, 

agora não mais se mostra necessário.  

Os estudos são sobre gênero, sem que se tenha que acionar a máquina 

binária de masculino ou feminino, sempre na tensão e oposição, mas devendo-se 

reconhecer a diversidade, sem os marcadores de gênero masculino ou feminino. A 
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questão que se sobressai nos estudos sobre gênero é como se mantém a 

desigualdade, sabendo-se que quanto maior a desigualdade de gênero, maior a 

violência. É necessário pensar em construção histórica das relações de gênero. 

 Com efeito, como defende Sarti (2004), é preciso a adoção de uma 

perspectiva que rompa com a visão feminista dicotômica que adota a noção de 

dominação, desconsiderando o jogo relacional de poder entre o eu e o outro. Para 

ela, se o pressuposto for a dominação, um será necessariamente o dominador e o 

outro dominado, desconsiderando os deslocamentos e negociações que podem 

ocorrer na troca com o outro. 

Obviamente, a história demonstra que as mulheres têm sido alvo de muita 

discriminação, violência e desigualdade, por mais que tenham alcançado muitas 

conquistas, à força e na luta, estamos distantes de conseguir uma igualdade de 

gênero. Entretanto, é necessário perceber, como diz Medrado (1996), que as 

relações de poder são jogos, e não como estados, havendo caminhos de 

transformação, sem a manutenção dos papéis imutáveis e estáveis e dominante-

dominada, mulher-vítima e homem-algoz. 

Sem apagar a responsabilidade individual de homens na construção dessas 

desigualdades, até porque, como já se evidenciou, pesquisas revelam que não são 

aplicadores autômatos e inconscientes de normas de gênero, mas estes possuem 

aliados, que inclui a religião, o estado, a educação, a família, a mídia, formando o 

que Medrado chama de poder coletivo dos homens. 

 Sendo reconhecido o poder dos homens, individual ou coletivamente, e das 

instituições (instâncias de poder) na construção do machismo, é de se reconhecer, 

igualmente, as possibilidades desses atores atuarem justamente em sentido 

contrário, produzindo os efeitos esperados na desconstrução. Sem fórmulas 

simplistas, há experiências exitosas, comprovadas através da experiência dos 

números, de que é possível a mudança desse padrão de conduta, a exemplo do que 

ocorre com os grupos de reflexão para homens, que serão analisados adiante.  
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3 A PROTEÇÃO INTEGRAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 

 

A Lei Maria da Penha inaugurou um marco de ruptura em relação ao sistema 

anterior, a ele completamente antagônico. Migrou-se da proteção insuficiente, da Lei 

9.099/1995 para a proteção integral da Lei 11.340/2006. 

 A doutrina da proteção insuficiente da Lei 9.099/1995 olvidava completamente 

os interesses da mulher em situação de violência, invisibilizava a questão de gênero 

que subjaz ao processo, contava com um grande número de processos arquivados 

por prescrição e priorizava os acordos, mesmo contra a vontade da mulher.  

 Já a doutrina da proteção integral se caracteriza, primeiramente, por definir 

que toda violência contra a mulher, no contexto doméstico, é uma grave violação de 

direitos humanos, quebrando o paradigma anterior que reconhecia esse tipo de 

violência como assunto privado e sem nenhuma importância legal, considerado até 

mesmo como crime de menor potencial ofensivo, e sem qualquer previsão de 

proteção à mulher em situação de violência. 

 Essa proteção integral ganhou status constitucional, na previsão do artigo 

226, § 8º da Constituição Federal de 19882. A proteção especial à família prevista na 

Constituição Federal inclui a criação de mecanismos para coibir a violência no 

âmbito das relações domésticas.  

 Em consonância com o texto constitucional e com a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, a Lei Maria da Penha adotou a doutrina da proteção integral da mulher. 

 Pela doutrina da proteção integral compreende-se que a mulher em situação 

de violência não deve ser vista somente como vítima numa eventual persecução 

penal, ou mesmo como titular do direito às medidas protetivas. De maneira mais 

ampla, a mulher em situação de violência doméstica e familiar é sujeito de direitos 

fundamentais, holísticos e integrais.  

                                                 
2
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

.... 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
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 Com efeito, os artigos 2º e 3º da Lei Maria da Penha asseguram a proteção 

integral da mulher em situação de violência.  

 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-
lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social. 
Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os 
direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e 
familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as 
condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos 
enunciados no caput. 

 

 Observe-se que os direitos fundamentais referidos pela Lei Maria da Penha já 

estão assegurados a todas as pessoas, tanto na Constituição Federal quanto em 

outras leis infraconstitucionais. No entanto, o registro necessário feito pelo marco 

legal protetivo veio, efetivamente, para assegurar que a mulher em situação de 

violência não deve ser vista somente como a vítima de crime de violência doméstica 

e familiar ou titular do direito à medida protetiva resultante dessa violência. A mulher 

em situação de violência tem assegurados todos os direitos fundamentais integrais, 

justamente para que possa viver uma vida sem violência. Como determina a Lei 

11.340/2006, essa proteção integral viabiliza as oportunidades e facilidades para 

viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual e social. Essa é a doutrina da proteção integral da mulher em 

situação de violência. 

 Cabe à família, à sociedade e ao Estado criar todas as condições necessárias 

à efetividade da proteção integral da mulher em situação de violência. Além disso, 

essa proteção integral se constitui em princípio a nortear toda a interpretação da Lei 
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Maria da Penha, segundo o que preceitua o artigo 4º3, reconhecendo que a mulher 

em situação de violência é sujeito de direitos fundamentais, deixando de ser objeto 

passivo e mero meio de prova no processo penal.  

Com efeito, o princípio da proteção integral da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar garante não só a titularidade de direitos fundamentais 

(exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária), como também outros direitos que são assegurados pela Lei Maria da 

Penha (ser comunicada sobre a prisão e liberdade do autor da violência, o de 

assistência jurídica, o de pedir, pessoalmente, medidas protetivas, dentre outros). 

 

 

3.1 A proteção integral da mulher no Plano Internacional 

 

No Plano Internacional, a proteção da mulher teve como marco inicial a 

Convenção de Genebra, de 11 de outubro de 1933, que previu o combate ao tráfico 

de mulheres e crianças. Em 1948, quando da IX Conferência Internacional de 

Bogotá, foi elaborada uma Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, a qual, 

mesmo não tratando diretamente sobre direitos das mulheres, exaltou os direitos de 

igualdade e liberdade. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, em Paris, 

aos 10 de dezembro de 1948, previu a necessidade de cuidados com a 

maternidade. Houve, ainda, uma recomendação no artigo CVI, 1 e 2, para a fixação 

de uma idade mínima legal para a capacidade núbil, o consentimento dos pais ou 

responsáveis para o casamento de menores, a livre e consciente manifestação da 

vontade dos nubentes de quaisquer condições, a liberdade da iniciativa matrimonial 

aos homens e mulheres com a finalidade de coibir abusos em detrimento da 

inexperiência, ingenuidade e fragilidade das pessoas em fase de desenvolvimento 

(MENDES, 2006). 

                                                 
3
 rt. 4

o
  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar. 
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Mesmo assim, o referido documento não garantia a igualdade de direito para 

as mulheres. Por isso, as francesas reagiram e passaram a exigir direitos.  

Olympe de Gouges, feminista, revolucionária, jornalista e escritora, se manifestou 

em defesa do direito da cidadã e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã. Por defender tais ideias, foi exilada e condenada à morte, sendo 

guilhotinada em 03 de novembro de 1793 (PIMENTEL, 1978). Os direitos das 

mulheres só foram reconhecidos como direitos humanos em 1993, passados mais 

de 200 anos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. 

 

Informações da ONU noticiam que a Declaração dos Direitos de 
Virgínia (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789) não contemplaram a questão de gênero. Em 10 de dezembro 
de 1998 foi o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e foi também em 1998 comemorado o 5º aniversário da II 
Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada pela ONU em 
1993, em Viena, em que formalmente se reconheceram os direitos 
das mulheres como direitos humanos (SÉGUIN, 1999, p. 6). 

 

 Em seguida veio a Convenção para Repressão do Tráfico de Pessoas e do 

Lenocínio, de 21 de março de 1950, recomendando especial proteção às mulheres e 

às crianças. Essa Convenção fora aprovada, no Brasil, através do Decreto 

Legislativo nº 6, de 1958, e promulgada pelo Decreto Executivo nº 46.981, de 8 de 

outubro de 1959. 

A Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, de 1953, determina o 

direito ao voto em igualdade de condições para mulheres e homens, bem como a 

elegibilidade das mulheres para todos os organismos públicos em eleição e a 

possibilidade, para as mulheres, de ocupar todos os postos públicos e de exercer 

todas as funções públicas estabelecidas pela legislação nacional. A convenção foi 

aprovada pelo Brasil em 20 de novembro de 1955, por meio do Decreto Legislativo 

no. 123. Sua promulgação ocorreu em 12 de setembro de 1963, pelo decreto 

52.476. 

Ratificada pelo Brasil em 1957, a Convenção da Organização Internacional do 

Trabalho nº. 100, de 1951, dispõe sobre igualdade de remuneração. É considerada 

uma convenção fundamental pela OIT, o que significa que deve ser ratificada e 

aplicada por todos os Estados Membros da Organização. Promulgada em 

25/06/1957, por meio do Decreto 41.721. Já a Convenção da OIT nº 103, de 1952, 

dispõe sobre o amparo materno. Ratificada pelo Brasil em 1965 e promulgada em 
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14/07/1966, por meio do Decreto 58820. A Convenção da OIT nº 111, de 1958, 

dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão. Ratificada pelo 

Brasil em 1965, foi considerada uma convenção fundamental pela OIT. Promulgada 

em 19/01/1968, por meio do Decreto 62150. Por meio da Convenção da OIT nº 156, 

de 1981, os homens também têm responsabilidade sobre a família. Esta convenção 

ainda está pendente de ratificação. E a Convenção da OIT nº 171, de 1990, dispõe 

sobre o trabalho noturno. Foi ratificada pelo Brasil em 2002 e promulgada em 

08/03/2004, por meio do decreto 5.005. 

 Outro importante documento internacional, a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial – CERD, de 1966, foi realizada com o 

objetivo de se tornar um instrumento internacional no combate à discriminação 

racial. Foi assinada pelo Brasil em 1966 e ratificada em março de 1968. Promulgada 

pelo Brasil em 8 de dezembro de 1969, por meio do decreto 65.810. Em 12 de junho 

de 2003, por meio do Decreto 4.738, o Congresso Nacional Brasileiro promulgou a 

Declaração Facultativa prevista no artigo 14 da Convenção, reconhecendo a 

competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial 

para receber e analisar denúncias de violação dos direitos humanos previstos na 

CERD. 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos, São José, de 1969, dispõe 

que os Estados-partes, nesta Convenção, comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 

social. Foi promulgada por meio do Decreto 678, em 6 de novembro de 1992. 

Em 18 de dezembro de 1979, foi realizada a Convenção sobre Eliminação de 

todas as formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela Resolução 341, de 

1980 da Assembleia Geral das Nações Unidas, estimulada pelo anúncio de 1975 

como o ano da mulher. A convenção foi inicialmente aceita pelo presidente João 

Batista Figueiredo, através do Decreto no 89.460, de 20 de março de 1984, com 

algumas restrições muito importantes 4 . As restrições não aceitas no decreto 

                                                 
4
   Art. 1º A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 

1979, apenas por cópia ao presente Decreto, ressalvadas as reservas aos seus artigos 15, parágrafo 
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presidencial foram a de conceder ao homem e à mulher os mesmos direitos no que 

respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à 

liberdade de escolha de residência e domicílio (artigo 15, parágrafo 4) e adotar todas 

as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os 

assuntos relativos ao casamento e às ralações familiares. 

Em particular, com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão: 

o mesmo direito de contrair matrimônio; os mesmos direitos e responsabilidades 

durante o casamento e por ocasião de sua dissolução; os mesmos direitos pessoais 

como marido e mulher, inclusive o direito de escolher sobrenome, profissão e 

ocupação e os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de propriedade, 

aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens, tanto a título gratuito 

quanto à título oneroso (artigo 16, parágrafo 1, alíneas a, c, g e h).  

Através do Decreto Legislativo no 26, de 22 de junho de 1994, o Congresso 

Nacional revogou as restrições, aprovando a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, inclusive os citados artigos 15, 

parágrafo 4o, e 16, parágrafo 1o, alíneas (a), (c), (g) e (h), promulgado pelo Decreto 

presidencial 4377, de 13 de setembro de 2002. Esta sim, foi um ―marco específico 

na luta contra a discriminação de gênero‖ (MAZZUOLI, 2006, p. 646). Na referida 

convenção, estão descritos, de forma clara, os preceitos de igualdade entre homens 

e mulheres, nas leis trabalhistas, na educação e nos direitos e liberdades individuais. 

Essa Convenção atualmente conta com 188 Estados-partes e tem como parâmetro 

a dupla obrigação de eliminar a discriminação e a garantia da igualdade. 

De acordo com Flávia Piovesan 

 

Para fins da presente Convenção, a expressão ‗discriminação contra 
a mulher‘ significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no 
sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente 
de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 
(PIOVESAN, 2010, pág. 463) 

 

                                                                                                                                                         
4º, e 16, parágrafo 1º, alíneas (a), (c), (g) e (h), será executada e cumprida tão inteiramente como 

nela se contém.  



93 

 

Na I Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na Cidade do México, em 

1975, foi reconhecido o direito da mulher à integridade física, inclusive a autonomia 

de decisão sobre o próprio corpo e o direito à maternidade opcional. No contexto da 

Conferência, foi declarado o período de 1975-1985 como "Década da Mulher". 

Registrando que 1975 foi declarado como o Ano Internacional da Mulher. A II 

Conferência Mundial sobre a Mulher aconteceu em Copenhague, em 1980, onde 

foram avaliados os progressos ocorridos nos primeiros cinco anos da Década da 

Mulher e o Instituto Internacional de Pesquisa e Treinamento para a Promoção da 

Mulher (INSTRAW) foi convertido em um organismo autônomo no sistema das 

Nações Unidas. E na III Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada em Nairóbi, 

em 1985, foram aprovadas as estratégias de aplicação voltadas para o progresso da 

mulher. O Fundo de Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para a Década da 

Mulher foi convertido no Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher (UNIFEM). 

 Também se registra a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. O documento 

resultante da conferência, a Agenda 21, dispõe, no artigo 245, pedido de urgência na 

ratificação e cumprimento das convenções que dizem respeito à mulher. 

 A II Conferência Mundial de Direitos Humanos ocorreu em Viena, em 1993, 

com a inclusão de um artigo que diz respeito aos direitos das mulheres como direitos 

humanos inalienáveis na política de proteção integral 6 . E a III Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, 

estabeleceu como um dos seus objetivos alcançar a igualdade, com base em uma 

parceria harmoniosa entre homens e mulheres, capacitando as mulheres para 

realizarem todo o seu potencial. Teve como tema central os direitos sexuais e os 

direitos reprodutivos, ainda que tenha tido um enfoque mais específico no debate 

                                                 
5
Artigo 24.4: Pede-se urgência aos Governos para que ratifiquem todas as convenções pertinentes 

relativas à mulher, se já não o fizeram. Os que ratificaram as convenções devem fazer com que 
sejam cumpridas e estabelecer procedimentos jurídicos, constitucionais e administrativos para 
transformar os direitos reconhecidos em leis nacionais e devem tomar medidas para implementá-los, 
a fim de fortalecer a capacidade jurídica da mulher de participar plenamente e em condições de 
igualdade nas questões e decisões relativas ao desenvolvimento sustentável (página 37). 
6
 Artigo 18: Os direitos do homem, das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma 

parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A participação plena e igual 
das mulheres na vida política, civil,  econômica, social e cultural, em nível nacional, regional e 
internacional, e a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo constituem 
objetivos prioritários da comunidade internacional (página 36). 
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sobre condições demográficas. Dedicou-se, ainda, à discussão sobre igualdade e 

equidade entre os sexos e o aborto inseguro foi reconhecido como um grave 

problema de saúde pública. 

 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher, conhecida como a Convenção de Belém do Pará, ocorreu em 1994 

e foi ratificada pelo Brasil em 1995. Define como violência contra a mulher ―qualquer 

ato ou conduta baseada nas diferenças de gênero que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na 

esfera privada‖. Aponta, ainda, direitos a serem respeitados e garantidos, deveres 

dos Estados participantes e define os mecanismos interamericanos de proteção. Foi 

promulgada por meio do decreto nº 1973, em 1º de agosto de 1996. 

 Em 1995, aconteceu em Beijing, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

com o subtítulo ―Igualdade, Desenvolvimento e Paz‖. Nela se instaurou uma nova 

agenda de reivindicações, já que, além dos direitos, as mulheres reclamavam a 

efetivação dos compromissos políticos assumidos pelos governos em conferências 

internacionais, por meio do estabelecimento de políticas públicas. A Plataforma de 

Ação Mundial da Conferência foi assinada por 184 países, propondo objetivos 

estratégicos e medidas para a superação da situação de descriminalização, 

marginalização e opressão vivenciadas pelas mulheres. Sobre a interrupção 

voluntária da gravidez, o Plano de Ação aprovado recomendou a revisão das leis 

punitivas para a questão.  

A II Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos- Habitat 

II‘96 ocorreu em Istambul, no ano de 1996, e reconheceu que mulheres, crianças e 

jovens possuem necessidades específicas de viver em condições seguras, 

saudáveis e estáveis ,afirmando a participação plena e equitativa de todos os 

homens, todas as mulheres e jovens na vida política, econômica e social. Levantou 

também a necessidade dos Estados incluírem, junto aos programas voltados para 

moradia, o acesso livre para pessoas com deficiências e a igualdade de gênero. 

A Declaração do Milênio, no ano 2000, foi assinada no ano anterior à virada 

do milênio, e teve por objetivo promover o desenvolvimento global com base nas 

políticas de valores defendidos pela Declaração dos Direitos Humanos. Suas 

expectativas almejavam paz, segurança, desarmamento, erradicação da pobreza, 

proteção dos vulneráveis e reforço das Nações Unidas. Com a assinatura do 

Documento, foram estabelecidas as Oito Metas do Milênio. Entre elas estão: 
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promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; melhorar a saúde 

materna; combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; estabelecer uma 

parceria mundial para o Desenvolvimento.  

 Na III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e formas Conexas de Intolerância, que aconteceu em Durban, em 2001, 

foi afirmado que o racismo, a discriminação racial e a intolerância correlata 

constituem uma negação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e 

reafirma os princípios de igualdade como direito de todos e todas, sem distinções. É 

reafirmado, também, o dever do Estado de proteger e promover os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais de todas as vítimas. É, ainda, apontada a necessidade 

de se adotar uma perspectiva de gênero e reconhecer todas as inúmeras formas de 

discriminação a que são suscetíveis as mulheres nos âmbitos social, econômico, 

cultural, civil e político. 

 Por fim, as normas da Convenção e Recomendação da OIT sobre Trabalho 

Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos, aprovadas durante 

a 100ª Conferência da Organização do Trabalho (OIT), em Genebra, em 2011, 

preveem a equiparação dos direitos fundamentais do trabalho entre as/os 

trabalhadoras/es domésticas/es e as/os demais trabalhadora/es. Determina o 

respeito pelos princípios e direitos fundamentais no trabalho, incluindo a liberdade 

de associação e negociação coletiva, jornada de trabalho justa, descanso semanal 

de pelo menos 24 horas consecutivas, limites para os pagamentos in natura, 

informações claras sobre os termos e condições de emprego, proteção contra 

abusos, assédio e violência, entre outros. 

 

 

3.2 A proteção integral da mulher na Constituição Federal e nas leis ordinárias 

 

A primeira constituição brasileira, de 1824, foi outorgada por Dom Pedro, que 

dissolveu Assembleia Constituinte, sendo a constituição que teve maior vigência (65 

anos). Por ela, só podia ser eleitor quem tivesse renda superior a 100 mil réis e, para 

ser votado, deveria ter renda maior que 200 mil réis. Essa constituição, em seu 

artigo 179, XIII, dizia que ―a lei será igual para todos‖. Mas não se referia 
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propriamente à mulher, em igualdade de direitos com os homens. A única menção à 

mulher no texto constitucional foi para falar da sucessão no trono7.  

A Constituição de 1891,por sua vez, previa o fim da escravidão, a igualdade 

de direitos para todos, sem mencionar também as mulheres, estabelecia o sufrágio 

universal para todos os brasileiros alfabetizados e maiores de 21 anos. Embora já 

houvesse a discussão sobre o direito ao voto das mulheres, não foi contemplado 

expressamente nessa constituição, mas também não o proibiu. Diante da lacuna 

proibitiva, durante mais de 40 anos dessa constituição, as mulheres pediram 

alistamento eleitoral.  Inconformadas com as negativas, em 1910, sob a liderança da 

professora Deolinda Dalho, mulheres fundaram o Partido Feminino Republicano. Era 

o partido político formado pelas mulheres que não tinham direito ao voto. Além do 

direito ao voto, o estatuto do partido pedia o fim da exploração sexual, antecipando 

em 50 anos a luta das feministas dos anos de 1960. 

A Constituição de 1934 contemplou temas como ordem econômica e social, 

família, educação e cultura. Definiu direitos dos trabalhadores, jornada de 8 horas, 

repouso semanal, férias remuneradas e previdência social. Declarou o voto secreto 

para ambos os sexos (artigo 103), mas facultativo para as mulheres, salvo se 

exercessem função remunerada 8 . E pela primeira vez proibiu expressamente 

privilégios ou distinções por motivo de sexo (artigo 113). Criou a garantia para o 

trabalho feminino, proibindo a diferença de salários entre funcionários de ambos os 

sexos que cumpriam a mesma função pública (artigo 168), vedou o trabalho 

feminino insalubre nas industrias, criou a licença gestante, garantindo às mulheres o 

descanso, antes e após o parto, com remuneração assegurada, por 3 meses, pela 

Previdência Social (artigo 170).  

A constituição de 1937 foi reconhecida tendência autoritária, outorgada no 

Brasil por ocasião da instalação do Estado Novo, tendo suprimido a referência 

expressa à igualdade jurídica de ambos os sexos, retornando à fórmula genérica das 

constituições brasileiras promulgadas no século anterior. 

                                                 
7  Art. 117: Sua Descendencia legitima succederá no Throno, Segundo a ordem regular do 

primogenitura, e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores; na mesma linha, o 
gráo mais proximo ao mais remoto; no mesmo gráo, o sexo masculino ao feminino; no mesmo sexo, 
a pessoa mais velha á mais moça.  
8
 Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas 

exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.   
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 Na constituição de 1946, havia a declaração de igualdade genérica (artigo 

141, § 1º), mas dizia que o alistamento e o voto eram obrigatórios para os brasileiros 

de ambos os sexos (artigo 133). Proibiu a diferença de salário para um mesmo 

trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil (artigo 157, II), 

direito da gestante ao descanso, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego 

nem do salário, mas não falou no prazo (artigo 157, X), assistência sanitária, 

inclusive hospitalar e médica preventiva, ao trabalhador e à gestante (artigo 157, 

XIV), previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, 

em favor da maternidade e contra as consequências da doença, da velhice, da 

invalidez e da morte (artigo 157,XVI). 

  Na constituição de 1967, elaborada durante o regime militar, é retomado o 

preceito de igualdade para todos perante a lei, sem distinção de sexo9. Elaborada 

após a Declaração Universal dos Direitos do Homem, houve a afirmação da 

isonomia jurídica entre homem e mulher como norma constitucional. Houve a 

diminuição do tempo para aposentadoria da mulher, que passou de 35 para 30 anos 

de serviço10. A Emenda constitucional 01/1969, que reconheceu um novo poder 

constituinte originário, outorgando uma nova Carta, que ―constitucionalizava‖ a 

utilização dos Atos Institucionais, não trouxe alterações para a mulher. 

 A Constituição federal de 1988, decretada e promulgada pela Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988, estabeleceu, em seu artigo 5º, o rol dos direitos e 

garantias fundamentais, a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, além de 

assegurar a proteção integral11. Além do preceito geral de igualdade, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe importantes avanços para o fim da discriminação das 

mulheres, erigindo políticas afirmativas para diminuição das diferenças.12 

                                                 
9 Art 150 – (...) § 1º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo 
religioso e convicções políticas 
10

 Art 100 - O funcionário será aposentado: 

III - voluntariamente, após trinta e cinco anos de serviço. 
§ 1º - No caso do n.º III, o prazo é reduzido a trinta anos, para as mulheres. 
11

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
12

 Art. 3º  IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 
Art. 5º  I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
Art.7º: XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias. 
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 Os poderes constituintes foram os da legislatura de 1986-1990, totalizando 

559 Congressistas, dentro os quais, somente 26 mulheres deputadas. Foram 

apresentadas 30 emendas sobre direitos das mulheres, englobando algumas 

demandas dos movimentos feministas (igualdade perante a Lei, licença maternidade 

de 120 dias, licença paternidade de 05 dias e igualdade sociedade conjugal), que 

fizeram o que se convencionou chamar de ―lobby do batom‖, escrevendo uma carta 

aos constituintes e fazendo pressão para que os pleitos de igualdade fossem 

apresentados e aprovados. Das reivindicações feministas, não foram contempladas 

as questões do aborto e aposentadoria da mulher dona de casa. 

Na legislação ordinária, entre leis civis e penais, a história demonstra, 

também, uma mudança de postura, no sentido da diminuição das desigualdades e 

discriminação negativa, embora em lenta escalada histórica. 

Depois da separação formal de Portugal da Espanha, houve a promulgação, 

no novo reino, das ordenações, que eram normas que disciplinavam a vida em 

sociedade. Vieram, então, as ordenações afonsina (Rei Afonso VI, em 1446), 

manoelina (Dom Manuel, o Venturoso, em 1521) e filipina (Dom Filipe, em 1603). As 

ordenações do reino foram inspiradas nos sistemas romano e canônico. A partir da 

colonização, em 1500, foram sendo usadas as ordenações do reino de Portugal para 

reger as relações sociais no Brasil. 

No Brasil colônia (1500-1822), as leis previam que as mulheres eram 

destinadas ao casamento e procriação, enquanto os homens dominavam as letras e 

os negócios. No século XVII, somente duas mulheres em São Paulo sabiam 

escrever o nome.  

As ordenações filipinas ficaram em vigor no Brasil até 1832. Nelas, se previa 

que a mulher precisa de permanente tutela porque tinha fraqueza de entendimento. 

Havia a determinação de castidade e controle da sexualidade da mulher. As 

mulheres eram protegidas pela legislação enquanto se conformassem nas 

categorias de virgens, casadas ou viúvas. O adultério era punido com pena de 

morte. A vida da mulher negra era controlada pelo seu senhor. Enquanto os homens 

                                                                                                                                                         
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 
Art. 226,§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher. 
Art. 226, § 8º. 
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eram destinados à lavoura, as mulheres eram destinadas à casa, prazer sexual do 

senhor e ao aluguel para outros homens (FREYRE, 2013). 

 Com a declaração de independência, não havia como criar uma legislação 

própria imediatamente e houve uma lei, em 20 de outubro de 1823, determinando 

que continuasse a vigorar, no Império, a legislação do Reino (Ordenações Filipinas), 

até que o Brasil tivesse legislação própria. 

 Em 1827, a Lei Geral permitiu o ensino primário às mulheres, padronizando-

as no país, que não permitia que as mulheres estudassem as mesmas matérias que 

os homens. Em 1828, Nísia Floresta publica os primeiros artigos feministas no Jornal 

Pernambucano, funda a Escola das Moças, com ampla instrução nas ciências para 

mulheres e escreve o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, sendo 

considerada a primeira feminista do Brasil. Nísia Floresta também lutou no 

movimento abolicionista com Joaquim Nabuco, entre 1872 e 1875. Somente em 

1879, o governo brasileiro permitiu que mulheres cursassem o ensino superior, 

embora estivessem sujeitas ao preconceito. Houve muitas que, formadas, não eram 

procuradas por clientes, em razão da discriminação. 

As mulheres no Rio Grande do Norte foram as que conquistaram o direito ao 

voto em primeiro lugar no país, tendo o governador  regulamentado o direito ao voto 

no Estado, sem distinção de sexo. Com isso, 15 mulheres tiveram o alistamento 

eleitoral no ano de 1927, e 11 mulheres votaram nas eleições de 05 de abril de 1928. 

O caso ficou famoso mundialmente, mas a Comissão de Poderes do Senado anulou 

os votos. O Código Eleitoral só veio estender o direito para todas as mulheres, no 

Brasil, em 1932. 

 O Brasil republicano foi marcado por acontecimentos históricos, indo desde a 

revolução industrial, à entrada das mulheres no mercado de trabalho e, com isso, à 

dupla jornada e salários menores. Mulheres começaram a fazer greve por melhores 

condições salariais e lutavam pelo direito de votar.  

Em 1916 é publicado o primeiro Código Civil do Brasil, com foco de proteção 

na mulher casada, embora esta proteção fosse condicionada ao casamento formal e 

a retirada de sua capacidade plena, já que era considerada como relativamente 

incapaz, ao lado dos menores, à época, entre 16 e 21 anos de idade. Pelo Código 

Civil, a mulher só exercia o pátrio poder em colaboração com o marido, e se 

houvesse divergência, prevalecia a vontade do homem. Havia a previsão do débito 

conjugal, que era a obrigação de manter relações sexuais no casamento, o que 
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levou os tribunais a fazerem muitas interpretações desfavoráveis às mulheres, já que 

entendiam que não era possível que o marido cometesse estupro contra a própria 

esposa, pois aquele tinha o direito de exigir que a mulher tivesse conjunção carnal 

com ele, tendo em vista que era uma das obrigações matrimoniais. Os maridos eram 

absolvidos de eventual crime de estupro.  

A finalidade do casamento era a procriação. Era chancelada, legalmente, a 

desigualdade entre homem e mulher no casamento e entre filhos, dependendo da 

origem. Além disso, o Código Civil previa a análise da culpa conjugal pelo fim do 

casamento. O Código Civil de 1916 também previa que o marido podia pedir a 

anulação do casamento, em 10 dias, se descobrisse que a mulher não era mais 

virgem. Era garantido ao pai o direito de deserdar a filha considerada ―desonesta‖, 

se esta vivesse sob o teto paterno.  

Somente em 1962, por meio da promulgação do Estatuto da Mulher Casada, 

a mulher passou a ter autorização para trabalhar fora de casa e foi considerada 

como capaz. 

O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, já veio em sintonia 

com a igualdade prevista na Constituição Federal de 1988 e consagrou essa 

isonomia no seu texto, tendo promovido mudanças nos institutos, como o poder 

familiar, exercido igualmente entre pais e mães, a igualdade de direitos e deveres na 

relação conjugal, igualdade entre filhos, dentre outros.  

O Código Penal de 1940 só protegia a mulher vítima enquanto fosse provada 

sua honestidade. Quando se falava em mulher vítima, era a honra dos homens da 

família, especialmente a do marido, que se protegia. Os crimes praticados contra a 

liberdade sexual da mulher eram chamados crimes contra os costumes, e havia a 

extinção da punibilidade13  para o autor do fato quando houvesse casamento da 

vítima com o seu ofensor ou com uma outra pessoa, porque acreditava-se que o 

casamento salvava a honra da mulher. No Código de Processo Penal de 1941, o 

direito de prestar queixa por crime contra a honra da mulher era condicionado à 

autorização do marido. Nos anos 30, professoras precisavam de autorização do 

Ministro da Educação para se casarem. 

 Em 28 de março de 2005, através da Lei nº 11106, foi retirada o adjetivo 

honesta, que era atrelado à mulher, extinguindo também a previsão de arquivamento 

                                                 
13 Arquivamento do processo, sem possibilidade de reabertura ou discussão da culpa. 
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do processo de crimes contra a liberdade sexual da mulher, como estupro, quando 

houvesse o casamento da vítima, seja com o ofensor, seja com terceiro. Também 

houve a abolição de diversos crimes, como adultério, rapto e sedução. 

A Lei 10224, de 2001, tornou o assédio sexual um crime. E mudanças 

significativas ocorreram em 2009, com a unificação do crime de estupro e atentado 

ao pudor e, principalmente, modificou o título do capítulo, de crime contra os 

costumes, para crimes contra a dignidade sexual, alterando o paradigma para prever 

a proteção direcionada à mulher. 

A Emenda Constitucional 72, conhecida como a PEC das domésticas (PEC 

66/2012), modificou o regime jurídico de trabalho dos trabalhadores domésticos, que 

em sua maioria são mulheres, garantindo uma jornada de trabalho de 8 horas por 

dia e 44 horas semanais, com direito à hora extra e adicional noturno. Em 2015, a 

Lei Complementar 150 foi aprovada, concedendo ao trabalhador doméstico os 

mesmos direitos de um trabalhador celetista, com exceção do Abono Salarial (PIS), 

insalubridade e o seguro-desemprego (que para a categoria dos domésticos é 

dividido em três parcelas no valor de um salário mínimo federal), atendendo uma 

previsão da Convenção 189 da OIT, embora o Brasil só tenha se tornado dela 

signatário em 2017, através do Decreto Legislativo 172/2017.  

Entretanto, um grande retrocesso legislativo nos direitos das mulheres foi a 

aprovação da chamada reforma trabalhista, Lei 13467, de 13 de julho de 2017, que 

entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, complementada pela Medida 

Provisória 808, aprovada em 14 de novembro de 2017. 

As principais mudanças trouxeram uma distância maior na desigualdade de 

gênero em relação ao trabalho da mulher. Embora traga em seu texto um dispositivo 

que proíbe a discriminação de diferença salarial por motivo de sexo ou etnia, fixando 

uma multa de metade do teto salarial do INSS, que em 2017 era R$ 5.531,31 (cinco 

mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), além da diferença salarial, 

também trouxe vulnerabilidade da mulher no ambiente de trabalho. Agora é possível 

que a mulher grávida trabalhe em locais com insalubridade média e baixa, mediante 

aceitação e com atestado médico. Antes da reforma, havia a proibição de trabalho 

de mulher grávida em locais insalubres, por qualquer grau, para preservar a vida e a 

saúde da mulher e do filho. A nova Lei também trouxe a previsão do tele trabalho e 

trabalho intermitente. 
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3.3 A proteção integral da mulher na Lei Maria da Penha 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos recebeu, em 20 de agosto de 1998, uma denúncia formulada 

pela Senhora Maria da Penha Maia Fernandes, pelo Centro de Justiça, pelo Direito 

Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM), invocando a competência que lhes conferem os artigos 44 e 46 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o artigo 12 da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

O caso Maria da Penha foi tombado sob o número 12.051, e denunciava a 

tolerância do Brasil para com a violência praticada por Marco Antônio Heredia 

Viveiros contra sua esposa, no domicílio do casal, em Fortaleza-CE, relatando que 

durante toda a vida conjugal, Maria da Penha e as filhas foram agredidas, não tendo 

havido denúncia ou separação por medo. No entanto, em 29 de maio de 1983, Maria 

da Penha, de profissão farmacêutica, foi vítima de tentativa de homicídio por parte 

de seu então esposo, Marco Antônio, de profissão economista, que disparou contra 

a sua esposa, com um revólver, enquanto ela dormia.  Em decorrência dessa 

agressão, Maria da Penha ficou paraplégica. Viveiros procurou encobrir a agressão, 

forjando uma tentativa de roubo e agressão por parte de ladrões que teriam fugido. 

Duas semanas depois, em 29 de maio de 1983, ele tentou eletrocutar Maria da 

Penha enquanto ela tomava banho. Foi quando Maria da Penha decidiu se separar e 

fez a denúncia na polícia. 

O caso Maria da Penha relata a tolerância do Estado brasileiro, por não haver 

adotado as medidas necessárias para processar e punir o agressor, durante mais de 

15 anos de tramitação do processo. 

O Brasil foi notificado, no dia 19 de outubro de 1998, pela Comissão 

Interamericana, solicitando-lhe informações a respeito da denúncia, mas se manteve 

inerte. Nova notificação ocorreu em 4 de agosto de 1999, solicitando o envio das 

informações que considerasse pertinentes, advertindo-o da possibilidade de 

aplicação do artigo 42 do Regulamento, que era o julgamento antecipado. Nova 

chance foi dada ao Brasil, tendo a Comissão Interamericana se colocado à 

disposição das partes, por 30 dias, para uma solução amistosa, como preveem os 

artigos 48.1,f da Convenção e 45 do Regulamento da Comissão, sem que tenha 

recebido qualquer resposta. 
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No dia 4 de abril de 2001, foi julgado o caso Maria da Penha Maia Fernandes, 

e publicado o Relatório número 54, pela Comissão Interamericana dos Estados 

Americanos, reconhecendo que o Brasil é responsável pela violação dos direitos às 

garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 da 

Convenção Americana, em concordância com a obrigação geral de respeitar e 

garantir os direitos, prevista no artigo 1, bem como pela dilação injustificada e 

tramitação negligente deste caso de violência doméstica no Brasil.  

Embora tenha reconhecido que o Estado tenha tomado algumas medidas 

destinadas a reduzir o alcance da violência doméstica e a tolerância estatal da 

mesma, estas não foram suficientes. Com isso, reconheceu que o Estado violou os 

direitos e o cumprimento de seus deveres, segundo o artigo 7 da Convenção de 

Belém do Pará, em prejuízo de Maria da Penha Fernandes. 

Em seguida, recomendou que o Brasil adotasse medidas para punir o ex 

marido de Maria da Penha e buscasse investigar os motivos do atraso processual e 

responsabilizar os autores. 

Dentre as medidas de caráter geral que deveriam ser adotadas pelo Brasil, 

estavam, nomeadamente, no item VIII, 4 do Relatório: 

 

4.  Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a 
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à 
violência doméstica contra mulheres no Brasil.  A Comissão 
recomenda particularmente o seguinte: 
 a)  Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários 
judiciais e policiais especializados para que compreendam a 
importância de não tolerar a violência doméstica; 
 b)  Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa 
ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias 
de devido processo; 
 c)  O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e 
efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de 
sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências 
penais que gera; 
 d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a 
defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais 
necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as 
denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao 
Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. 
 e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares 
destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a 
seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem 
como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. 
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 Em nenhum momento, no Relatório da Comissão Interamericana, houve a 

determinação para que o Brasil elaborasse uma lei punitivista e sem possibilidade de 

aplicação de alternativas despenalizadoras. Ao contrário.  

Todas as recomendações dirigidas ao Brasil, no processo de revisão da 

legislação, foram no sentido de simplificar os procedimentos, tornando-os mais 

céleres, mas sem descuidar das garantias, capacitar os órgãos de polícia e de 

justiça, criar mais delegacias especializadas, além de adotar medidas não judiciais à 

solução dos conflitos intrafamiliares, bem como incluir o debate sobre violência 

contra a mulher nos currículos escolares. 

 O campo legislativo estava propício para receber uma legislação de proteção 

à mulher em situação de violência 14 . Mas não foi exatamente em razão dessa 

recomendação que se iniciou o processo para a elaboração da Lei Maria da Penha. 

 Myllena Calazans e Iaris Cortês (2014) informam que o processo para a 

criação de uma lei especial de combate à violência doméstica e familiar contra as 

mulheres no Brasil decorreu de manifestações e debates, ainda na década de 1970, 

durante a campanha do movimento feminista com o slogan ―quem ama não mata‖. 

Muito especialmente em razão do julgamento de Doca Street, que matou sua esposa 

Ângela Diniz, e foi absolvido no primeiro júri por ter praticado o crime em ―legítima 

defesa da honra‖, tese de defesa que autorizava o homem supostamente traído a 

matar a esposa para defender a honra (BRAZÃO; OLIVEIRA, 2010). 

A campanha chamou a atenção dos organismos governamentais, e 

impulsionou a discussão do tema violência doméstica contra as mulheres nas 

políticas públicas, tanto é que, em 1985, foi criada a primeira delegacia 

especializada de atendimento às mulheres, em São Paulo, fruto da luta do 

movimento de mulheres (CALAZANS; CORTÊS, 2014). 

 Mas foi somente nos anos 1990 que as mulheres se organizaram, 

objetivamente, realizando reuniões, para tentar influenciar nos projetos de lei que 

existiam em tramitação no Congresso Nacional sobre o tema, e que permitiam 

direitos pontuais, mas não sistematizavam uma legislação efetivamente integral e 

                                                 
14

 Registre-se que o debate sobre a proteção da mulher vítima de violência doméstica, embora iniciado, não era 

uníssono. O PL 2372/2000, que autorizava o afastamento do autor de violência doméstica do lar, como medida 

cautelar no Código de Processo Civil, de autoria da Deputada Jandira Feghali, foi vetado pelo então Presidente 

da República, por meio da Mensagem n. 546, de 28 de julho de 2002 (CALAZANS; CORTÊS, 2014), mesmo 

depois da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos, no caso Maria da Penha. 
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protetiva. Houve mudanças legislativas, de maneira tímida e não sistematizada15. 

Havia também alguns projetos de lei sobre a matéria em tramitação16.  

 Nessa época foi também promulgada a Lei 9099, de 1995, que criou os 

Juizados Especiais, classificando a maior parte dos crimes e contravenções que 

comumente aconteciam em violência doméstica como de menor potencial ofensivo. 

Era uma proteção absolutamente insuficiente, porquanto invisibilizava ainda mais a 

violência de gênero contra a mulher no espaço doméstico e previa que a solução 

passava pelo acordo, além do fato de não proporcionar oportunidade para a 

discussão da violência doméstica, relações de gênero, ouvir as expectativas da 

vítima, muito menos se pensar numa estratégia para o fim da violência17.  

                                                 
15

 Lei 7.209/1984 alterou o artigo 61 do Código Penal, criando uma circunstância que agrava pena se o 

crime for cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Lei 8.930/1994 colocou o 
estupro e o atentado violento ao pudor no rol de hediondos. Lei 9.318/1996 agravou a pena quando o 
crime era praticado contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida. Lei 9.520/1997 revogou o artigo 
35 do Código de Processo Penal, que exigia o consentimento do marido para que mulher casada 
pudesse exercer o direito de queixa, salvo se a queixa fosse contra ele ou se estivesse separada, 
mas o juiz poderia suprir o consentimento. Através da Lei 10.224/2001assédio sexual passou a ser 
crime. Lei 10.455/2002, que alterou os procedimentos da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais (Lei nº 9.099/1995), para permitir, em caso de violência doméstica, que o juiz determine, 
como medida cautelar, o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a 
vítima. Interessante que, quanto a essa última, houve uma clara opção legislativa por incluir o 
afastamento do autor do lar como medida cautelar criminal, já que o PL 2372/2000, que autorizava o 
afastamento do autor de violência doméstica do lar, como medida cautelar no Código de Processo 
Civil, de autoria da Deputada Jandira Feghali, foi vetado pelo então Presidente da República, por 
meio da Mensagem n. 546, de 28 de julho de 2002. Todas as alterações legislativas que aconteceram 
nesse período tinham natureza criminal. 
16

 PL 5.172/2001, sobre os efeitos do abandono justificado do lar. PL 6.760/2002, alterando o art. 129 

do Código Penal, para tornar a pena mais grave caso a lesão corporal fosse praticada. PL 905/1999, 
tratava de definir institutos básicos, como os tipos de violência (psicológica, familiar etc.) e tipificando 
diversas condutas como crime, bem como alguns aspectos processuais, como a representação e a 
uma espécie de reconciliação do casal, promovida pelo juiz, em nome da paz familiar.  Entretanto, 
este projeto foi considerado inconstitucional por ferir o princípio do devido processo legal. PL 
1.439/1999 (este último anexado ao PL 905/1999). O PL 905/1999 previa, forçadamente, uma 
reconciliação em nome de uma paz familiar. O juiz ou conciliador deveria apresentar às partes ―os 
benefícios da conduta familiar pacífica, os direitos e deveres de cada ente da família, firmando-se o 
pacto de cessação da violência, que será assinado pelas partes e homologado pelo juiz‖. Além disso, 
a questão continuaria a ser tratada pela Lei 9.099/1995, como de menor potencial ofensivo e a ação 
poderia ser penal pública, dependendo de representação quando resultassem lesões corporais de 
natureza leve. Por último, havia o Projeto de Lei 2.372/2000, de autoria da deputada Jandira Feghali 
(PCdoB/RJ), que dispunha sobre o afastamento do agressor da habitação familiar, como uma medida 
cautelar. Seu descumprimento seria visto como crime de desobediência à ordem legal de funcionário 
público. A relatora deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP) apresentou um substitutivo ampliando seu 
alcance para além do Código Penal, abrangendo os códigos de Processo Civil e Processo Penal. 
Este projeto aprovado no Congresso Nacional foi vetado totalmente pelo Presidente da República 
(CALAZANS; CORTÊS, 2014). 
17

 No balanço dos efeitos da aplicação da Lei 9.099/1995 sobre as mulheres, diversos grupos 

feministas e instituições que atuavam no atendimento a vítimas de violência doméstica constataram 
uma impunidade que favorecia os agressores. Cerca de 70% dos casos que chegavam aos juizados 
especiais era de mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, 90% desses casos 
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 Considerando esse cenário, em julho de 2002 a Cepia (Cidadania, Estudo, 

Pesquisa, Informação e Ação), ONG feminista sediada no Rio de Janeiro, realizou 

um seminário com a participação de outras organizações de mulheres (CALAZANS; 

CORTÊS, 2014). Durante o evento, o Cfemea (Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria) fez uma exposição sobre o estudo Situação Dos Projetos De Lei Sobre 

Violência Familiar, em Tramitação no Congresso Nacional, acompanhados pelo 

CFEMEA (CORTÊS, 2002), seguido de um debate sobre o que vinha sendo 

discutido no Congresso Nacional e o que deveria conter numa lei de proteção 

integral de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Na época, 

concluíram que uma proposta que não contivesse somente questões penais, mas 

também as atribuições dos diversos órgãos governamentais, teria maior impacto.  

A decisão de maior importância na reunião foi a criação de um consórcio, 

formado por seis ONGs feministas, para elaborarem uma minuta de Projeto de Lei 

de proteção integral da mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

Formaram o consórcio o CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), 

ADVOCACI (Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos), AGENDE (Ações em 

Gênero Cidadania e Desenvolvimento), CEPIA (Cidadania, Estudos, Pesquisa, 

Informação, Ação), CLADEM/BR (Comitê Latino-americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher) e THEMIS (Assessoria Jurídica e Estudos de 

Gênero), além de juristas feministas.  

Sob a coordenação do CFEMEA, o consórcio desenvolveu suas atividades de 

julho de 2002, até o primeiro ano da promulgação da Lei Maria da Penha 

(CALAZANS; CORTÊS, 2014), e mantinha claro o objetivo de retirar os crimes de 

violência doméstica da aplicação da Lei 9.099/95, por não concordarem que seria 

crime de menor potencial ofensivo. Por outro lado, entendiam como ponto positivo a 

celeridade do procedimento.  

Em 2003, tendo como base todas as convenções internacionais que tratavam 

de direitos das mulheres, o estudo18, que contou com a participação do movimento 

                                                                                                                                                         
terminavam em arquivamento nas audiências de conciliação, sem que as mulheres encontrassem 
uma resposta efetiva do poder público à violência sofrida. Nos poucos casos em que acontecia algum 
tipo de responsabilização, eram as medidas despenalizadoras, em que o autor do fato deveria 
entregar uma cesta básica a alguma instituição filantrópica (CALAZANS; CORTÊS, 2014). 
 

 
18

 Em síntese, tinham a seguinte proposta (CALAZANS; CORTÊS, 2014):  
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de mulheres, do Poder Executivo, de parlamentares, de membros da magistratura, 

da magistratura e de operadores do direito e da sociedade em geral, o resultado do 

trabalho do Consórcio foi apresentado em um seminário realizado na Câmara dos 

Deputados à bancada feminina do Congresso Nacional e à Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres – SPM.  

 Como resultado, foi criado um em pouco tempo, realmente, um Grupo de 

Trabalho Interministerial – GTI, pelo Decreto 5.030/200419, que instituiu o GTI para 

―elaborar proposta de medida legislativa e outros instrumentos para coibir a violência 

doméstica contra a mulher‖. 

Calazans e Cortês (2014) contam que o movimento feminista ficou 

inicialmente em euforia com a presença dos juízes integrantes do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais (FONAJE) no debate, por acreditarem que haviam 

encontrado interlocutores no judiciário e que eles teriam muito a acrescentar. No 

entanto, quanto mais os debates avançavam, ficava claro que a posição dos juízes, 

da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres e dos integrantes do 

GTI, era de aplicação da Lei 9099/95 aos crimes de violência doméstica, o que fez 

com que o movimento de mulheres apresentasse manifestação contrária.  

O resultado foi que, no dia 25 de novembro de 2004, o projeto de Lei, por 

iniciativa do Executivo, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, acompanhado da 

Mensagem presidencial n. 782, de 3 de dezembro de 2004, contendo muitas 

                                                                                                                                                         
a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na Convenção de Belém do Pará, 
incluindo a violência patrimonial e moral; 
b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher; 
c. medidas de proteção e prevenção às vítimas; 
d. medidas cautelares referentes aos agressores; 
e. criação de serviços públicos de atendimento multidisciplinar; 
f. assistência jurídica gratuita para a mulheres; 
g. criação de um Juízo Único com competência cível e criminal através de Varas Especializadas, para 
julgar os casos de violência doméstica contra as mulheres e outros relacionados; 
h. não aplicação da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Criminais.  
19

 Decreto Nº 5.030, de 31 de março de 2004, o GTI foi composto por representante dos órgãos: a) 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, que o coordenará; b) 
Casa Civil da Presidência da República; c) Advocacia-Geral da União; d) Ministério da Saúde; e) 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; f) Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; e Ministério da Justiça, 
podendo ser convidadas para participar de suas reuniões e discussões representantes das 
Comissões do Ano da Mulher da Câmara e do Senado e de organizações da sociedade civil.  
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propostas do Consórcio, mas mantendo a competência da lei 9099/95 para causas 

de violência doméstica contra a mulher20. 

O Consórcio de ONGs insistia na criação dos Juizados da Violência 

Doméstica e Familiar, específicos para tratar das causas em que mulheres estão em 

situação de violência, enquanto a proposta mantinha referidas causas nos JECRIMs.  

Nomeada a deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ) como relatora do Projeto 

de Lei 4559/2004 e apensados aos Projetos de Lei 4958/2005 e 5335/2005, ambos 

de autoria do Deputado Carlos Nader (PL/RJ), o Consórcio de ONGs organizou um 

debate e convidou a deputada, apresentando a proposta original, tendo a 

parlamentar se comprometido em realizar estudos e debater o que fora incubido a 

ela. Diante disso, a deputada nomeou uma assessoria com juristas e apoio do 

Consórcio de ONGs (CALAZANS; CORTÊS, 2014). 

A relatora Jandira Feghali realizou audiências públicas em todas as regiões 

do país, em 10 estados (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Ceará, São Paulo e Espírito Santo), juntamente com o 

movimento de mulheres, o Consórcio de ONGs, a bancada feminina federal e os 

legislativos e executivos locais. No Ceará, Maria da Penha Maia Fernandes 

participou da audiência. 

 A ampliação da discussão sobre o projeto de lei fez com que muitas outras 

instituições realizassem debates a respeito e muitas propostas de aperfeiçoamento 

no texto surgiram. Calazans e Cortês (2014) contam que algumas propostas 

geraram polêmica, como a discussão sobre as medidas em relação ao autor da 

violência, já que para algumas feministas e organizações não era cabível a previsão 

de centros de reeducação para os agressores, penas alternativas ou justiça 

terapêutica, pois essas ações iriam dividir recursos que deveriam ser destinados às 

políticas para as mulheres em situação de violência. Para outros grupos, era 

exatamente o contrário, por entenderem que o tratamento/reflexão para autores de 

violência deveria fazer parte do enfrentamento da política de enfrentamento à 

violência, sendo esta uma forma de oportunizar a reflexão sobre suas condutas, 

discutirem os papéis sociais atribuídos aos homens e mulheres, evitando a 

reincidência. 

                                                 
20

 Ementa do Projeto 4559/2002: ―Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, e dá outras providências‖. Continha 
46 artigos, em 6 capítulos. 
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 Calazans e Cortês (2014) também informam que um ponto consensual nas 

audiências públicas foi que a lei 9099/95 não deveria incidir na lei nova, tendo sido 

debatidas questões como ―desistência‖ ou ―retirada da queixa‖, bem como a 

aplicação da lei para mulheres lésbicas, empregadas domésticas, com deficiência e 

idosas. Ao final, a deputada Jandira Feghali apresentou um substitutivo21. 

Depois de passar pelas respectivas comissões e receber algumas emendas 

de redação, o projeto foi para o plenário no dia 7 de março de 2006, recebeu mais 

emendas e, finalmente, foi aprovada a redação final do projeto de lei 4559/2004, 

seguindo para o Senado Federal no dia 30 de março de 2006, onde foi protocolado 

sob o número 37/2006. As discussões continuaram com a participação e 

acompanhamento do Consórcio de ONGs, tendo sido aprovado o projeto de lei em 

plenário no dia 14 de julho de 2006, sem emendas. 

No dia 7 de agosto daquele ano, o Presidente sancionou a lei, em meio a um 

cenário favorável, pois o Estado brasileiro havia ratificado a Convenção sobre a 

                                                 
21

 A proposta previa, entre outras posições, a retirada dos crimes de violência doméstica e familiar 

contra a mulher da abrangência da Lei 9099/95; a criação de Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, com novo procedimento de competência para os processos cíveis e 
criminais; renúncia à representação somente em audiência, perante o juiz, que poderia rejeitá-la; 
vedação da aplicação de penas de prestação pecuniária e de cesta básica; interrupção do prazo 
prescricional em caso do não cumprimento da pena restritiva de direitos; inclusão de dano moral e 
patrimonial, que passava a integrar o conceito do crime de violência doméstica e familiar contra a 
mulher; inclusão da expressão ―com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia‖, no diagnóstico, 
registro de dados; capacitação dos diversos segmentos profissionais e programas educacionais, 
assistência especial para crianças e adolescentes que convivam com tal violência; reforço para as 
Delegacias de Atendimento à Mulher; capacitação, também, para a Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Guarda Municipal; inclusão das diretrizes e princípios estabelecidos pelo Sistema Único 
de Segurança Pública na assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar;  possibilidade 
da inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de proteção à vítima e à 
testemunha; acesso à transferência de local de trabalho (quando servidora pública); estabilidade de 6 
meses por motivo de afastamento do emprego e acesso a benefícios do desenvolvimento científico e 
tecnológico; substituição do termo ―medidas cautelares‖ por ―medidas protetivas de urgência‖; regras 
sobre prisão preventiva, bem como sobre a notificação à ofendida dos atos processuais, supressão 
de qualquer menção à Lei 9099/1995, com a criação de novo procedimento e acumulação de 
competência cível, a ser adotado pelas Varas Criminais, até a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; alteração do Código Penal, com agravamento da pena no art. 
129 (lesão corporal), acrescida, ainda, de 1/3 nos casos de mulher portadora de deficiência, e com a 
inclusão de nova agravante genérica no art. 61; fixação de limite mínimo de distância entre a vítima, 
seus familiares e as testemunhas, e o acusado; realinhamento da proteção à imagem da mulher nos 
meios de comunicação, de acordo com os mandamentos constitucionais; inclusão da possibilidade de 
o juiz determinar a separação de corpos;  determinação para que o Ministério Público cadastre os 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher; obrigatoriedade da criação de centros de 
atendimento psicossocial e jurídico, casas abrigo, delegacias especializadas, núcleos de defensoria 
pública, serviços de saúde, centros especializados de perícias médico--legais, centros de educação e 
de reabilitação para os agressores; inclusão de parágrafo único ao art. 152 da Lei de Execução 
Penal, pelo qual, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar ao 
acusado a obrigatoriedade de comparecimento a programas de recuperação e reeducação; prazo 
para criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de18 meses. 
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), o 

Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre Mulher e Desenvolvimento (1995), a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), e o Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, além de outros instrumentos de Direitos Humanos. E em razão das 

recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao caso Maria da 

Penha Maia Fernandes, a Presidência da República, com assessoria da SPM, 

decidiu, ao sancionar a Lei aprovada no Congresso Nacional, cumprir a 

recomendação da OEA, nominando a nova lei de Lei Maria da Penha, como uma 

forma simbólica de cumprir as recomendações da Comissão (CALAZANS; CORTÊS, 

2014). 

A Lei Maria da Penha é um importante marco legislativo de política afirmativa 

visando à proteção integral da mulher em todas as áreas da sua vida, e não 

somente em relação à violência de gênero no âmbito doméstico. A lei que 

inicialmente foi pensada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 

de violência doméstica e familiar, trouxe, no seu corpo, a doutrina da proteção 

integral para a mulher em situação de violência. 

A Lei Maria da Penha (artigo 2º) assegura que ―toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social‖. 

O ponto alto da Lei Maria da Penha, no que diz respeito à proteção integral, 

indo além das medidas protetivas de urgência nela previstas, artigo 3o, prevendo que 

―serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à 

vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao 

acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária‖.  

Observe-se que a Lei Maria da Penha vai muito além da proteção da vítima 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendendo que a situação de 

violência tanto pode ser pontual, como a desigualdade e não garantia de direitos 
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fundamentais e integrais é um fator que alimenta a violência de gênero contra a 

mulher. Por isso mesmo, previu que ―o poder público desenvolverá políticas que 

visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas 

e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão‖, cabendo ―à família, à 

sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício 

dos direitos‖ fundamentais e integrais previstos na Lei Maria da Penha. 

 A Lei Maria da Penha é um microssistema de proteção integral autônomo, que 

se sobrepõe a outras regas, e não diz respeito somente às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar, mas visa, com a garantia de direitos, prevenir que a 

violência doméstica e familiar aconteça. 

 Uma das questões que chama atenção é fato de que os Juizados da Violência 

Doméstica e Familiar, que foram criados para decidir causas cíveis e criminais de 

mulheres em situação de violência, ou mesmo para prevenir a violência, tenha se 

transformado em varas criminais e concessor de medidas protetivas, sem o alcance 

protetivo integral que a lei quis dar às mulheres. 

 Na verdade, a proteção integral que a Lei Maria da Penha pontuou, em 

relação à mulher, tem muito a ver com competência integral de todas as causas 

cíveis e criminais. Não só as medidas protetivas, mas considera que uma mulher em 

situação de violência, para ser protegida, tem o direito de ter todas as questões que 

têm como causa de pedir uma situação de violência doméstica e familiar, julgadas 

pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar, por um único juiz, que terá a 

compreensão ampla do contexto e poderá, efetivamente, dar proteção. Não se pode 

olvidar que a situação de violência vivenciada pela mulher traz consequências para 

além do campo criminal e das medidas protetivas, e, em especial, as causas de 

família que necessitam resolver as colocam em posição de desigualdade, quando 

levadas a outro juízo que não seja o de natureza protetiva. Tratar as questões de 

família de uma mulher vítima de violência doméstica e familiar na vara de família é 

desconsiderar a sua vulnerabilidade, em razão da situação de violência, e 

proporcionar que essa relação de poder se fortaleça no juizado não especializado 

em violência doméstica. 

 Na maioria das vezes, mulheres conseguem, no juizado da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, medida protetiva de afastamento do homem do 

lar e suspensão do direito de visitas aos filhos comuns, depois de analisada a 
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situação de risco em que se encontra. Paralelamente, o homem procura um 

advogado e consegue, na vara de família, uma medida liminar em que reconhece o 

seu direito de visitar os filhos, sem que se atente para a condição de estar em 

situação de violência, gerando conflito de decisões, em prejuízo da mulher.  

Além disso, tal situação faz com que a mulher tenha de ficar ajuizando 

processos distintos, necessitando acompanhá-los nas mais diversas varas, muitas 

vezes tendo de ficar frente a frente com o autor da violência, contra quem tem 

medida protetiva de aproximação e de contato. 

 Assim, o divórcio, a dissolução da união estável, o disciplinamento da guarda 

dos filhos e direito de convivência, a pensão alimentícia, o pedido de alvará de 

autorização para viagem, a reparação dos danos, e tudo o mais, decorrente da 

violência doméstica e familiar, considerando a situação peculiar da mulher nesse 

contexto, deve ser atraído para o juizado da violência doméstica e familiar, como 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça22, mas que, no entanto,  não vem sendo 

seguido pelos juízos, embora na LMP seja claramente expressa 23.  

                                                 
22

 Recurso especial. Pedido de suprimento judicial de autorização paterna para que a mãe possa 
retornar ao seu país de origem (Bolívia) com o seu filho, realizado no bojo de medida protetiva 
prevista na lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 1. Competência híbrida e cumulativa (criminal e 
civil) do juizado especializado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ação civil advinda do 
constrangimento físico e moral suportado pela mulher no âmbito familiar e doméstico. 2. Discussão 
quanto ao melhor interesse da criança. Causa de pedir fundada, no caso, diretamente, na violência 
doméstica sofrida pela genitora. Competência do juizado especializado da violência doméstica e 
familiar contra a mulher 3. Recurso especial provido. 
1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara 
Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das 
causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e 
familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem 
por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas 
diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só 
tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e 
confere-lhe real proteção. 
1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), 
imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica 
ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência 
previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, 
por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, 
seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a 
ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 
11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 
2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar no Juízo 
Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham 
por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições 
cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, 
a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do 
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 Por fim, a Lei 13104, de 09 de março de 2013, conhecida como a Lei do 

Feminicídio, é um importante marco legislativo para a proteção integral das 

mulheres, ao declarar que é crime qualificado a circunstância objetiva de matar uma 

mulher em razão das condições do sexo feminino, seja decorrente da violência 

doméstica, como uma continuidade dessa violência, seja por discriminação ou 

menosprezo à condição de mulher.  

  

 

3.4 Anseios punitivistas na Lei Maria da Penha 

 

Em 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a lei 11.340/2006, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha. Conforme elenca Maria Berenice Dias (2012, 

p.15-16), o referido instituto normativo traz mudanças significativas para o processo 

e julgamento dos crimes cometidos contra as mulheres no contexto doméstico-

familiar. 

Inovações como a criação dos Juizados de Violência Doméstica contra a 

Mulher – JVDFMs, com competência criminal e cível; a previsão de 

acompanhamento da vítima por advogado ou defensor público, a impossibilidade de 

                                                                                                                                                         
melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente 
2.1 É direito da criança e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de 
respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a coloca em 
risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual 
exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é 
circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada em consideração para 
nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. No contexto de violência 
doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os 
melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em 
meio à relação conflituosa de seus pais. 
3. Na espécie, a pretensão da genitora de retornar ao seu país de origem, com o filho  que pressupõe 
suprimento judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o 
Juízo a quo  deu-se em plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a 
situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida. 
4. Recurso Especial provido. (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 
julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017)  
23

 Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 
Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao 
idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 
Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do 
Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.  
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aplicação de penas pecuniárias ou doação de cestas básicas, a renúncia feita 

perante o juiz, a necessidade de comunicar a vítima sobre prisão e liberdade do 

autor do fato, as medidas de proteção à vítima, com possibilidade de prisão em caso 

de descumprimento; a previsão de encaminhamento do homem aos centros de 

reeducação, são medidas de profundo significado, importância e quebra de 

paradigmas que a Lei Maria da Penha definiu. 

Em matéria criminal, a Lei Maria da Penha não criou crimes, tampouco 

estabeleceu um procedimento específico para os crimes de violência doméstica. O 

que fez foi proibir as penas exclusivamente pecuniárias, as cestas básicas, tendo 

ainda excluído a aplicação da Lei 9099/95 para a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. O procedimento criminal que optou a Lei Maria da Penha é o antigo, 

já utilizado desde 1941 para todos os demais crimes. 

A lei Maria da Penha traz em seu último dispositivo24 uma alteração à Lei de 

Execuções Penais, para acrescentar a possibilidade de o juiz determinar aos 

homens, autores de violência doméstica, condenados a penas privativas de 

liberdade, a participação em programas de recuperação e reeducação, e dispõe no 

artigo 35 da mesma lei a respeito da possibilidade de o Estado promover centros de 

educação e de reabilitação para homens autores de violência doméstica.  

Pode-se afirmar que a Lei Maria da Penha possui uma importância grandiosa 

na história da sociedade brasileira, sobretudo por representar a possibilidade de 

concretização de uma política específica de enfrentamento à violência contra a 

mulher. Na perspectiva do campo teórico do direito, Carmen Hein de Campos (2011) 

pontua que através da construção de uma legislação específica para o tratamento 

da violência doméstica contra as mulheres, o feminismo disputou e galgou, para 

além da conquista e garantia de direitos, um lugar de fala. 

Vale aqui rememorar os ensinamentos de Scott (1995), no que concerne ao 

entendimento de que o gênero articula as estruturas de poder, na mesma medida 

em que estas articulam o gênero, para incitar outra reflexão necessária a se pontuar, 

que diz respeito às formas como o Direito firmou suas noções sobre masculinidades 

                                                 
24

 Lei 11.340/2006 - Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 152.  
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o 
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. 



115 

 

e feminilidades. A história mostra que, enquanto estrutura social de poder, o direito, 

por muito tempo posicionou as mulheres numa condição de invisibilidade e de 

subordinação aos homens. Neste sentido, é inegável o avanço proporcionado pela 

lei tanto politicamente, quanto no campo das ciências jurídicas, dado que o 

feminismo posiciona as mulheres como sujeitos ativos na construção do Direito. 

Sendo inegável a importância social da lei, diante do democrático processo de 

criação e implementação, o presente estudo não pretende questionar sua 

legitimidade, mas sim sua eficácia, diante da opção pelo regime processual penal 

antigo, no combate à violência contra as mulheres, e refletir a respeito das 

transformações sociais eventualmente por ela desencadeadas. Diante disso, se 

analisa a lei 11.340/2006 enquanto instrumento normativo penal.  

A análise, conforme segue, é feita por José Rafael Dias Dantas, na pesquisa 

de conclusão do curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

no ano de 2017, intitulada Estudo Sobre a Aplicabilidade dos Grupos Reflexivos de 

Homens Autores de Violência Doméstica no Município de Natal/RN: Entre Justiça 

Restaurativa, Punitivistmos e Efetividade, da qual fui orientadora. 

A fixidez terminológica que colocam os homens ―autores de violência‖, no 

texto normativo da Lei Maria da Penha, como ―agressores‖ reflete também o modus 

operandi do pensar da justiça criminal. Segundo Álvaro Pires ―a justiça penal produz 

seu próprio sistema de pensamento‖ (2004, p. 40) e, a partir disto, elege sua própria 

estrutura normativa. Neste sentido, o referido autor assevera que o sistema penal 

exerce um papel colonizador sobre a maneira de como vemos as coisas.  

Pires (2004, p. 40-41) afirma que a lei penal tomou, dentro da construção de 

seu sistema de pensamento, uma estrutura normativa de dependência entre normas 

de comportamento e normas de sanção. Condicionando a existência de uma à 

necessária aplicação da outra, passando, assim, a ideia de que são um todo 

inseparável. Quanto à norma de sanção, o autor pontua que o sistema penal 

moderno elegeu a pena de prisão como cerne do seu ―auto-retrato identitário‖. 

Desta constatação desdobram-se incontáveis problemas na forma de pensar 

do sistema penal, os quais o autor elege três para trazer ao debate: o primeiro, no 

plano do saber jurídico, uma vez que a definição de crime perpassará 

necessariamente pela dogmatização da relação crime/pena; o segundo, no plano da 

criação e aplicação das normas penais, na medida em que tanto o legislador, quanto 

os juízes, terão a ficção da simplicidade de seu trabalho, no momento da escolha da 



116 

 

sanção, em optar pela pena privativa de liberdade em detrimento das demais formas 

punitivas, como se obvia fosse tal consequência; por fim, no campo filosófico, a 

combinação inseparável entre crime e pena, sustentada pelo pensar do sistema 

penal,que se desdobrará em mais uma ficção de ―necessidade e identidade‖ no que 

se refere à natureza dessa associação. Dado que as normas de comportamento e 

as normas de sanção não são simultaneamente obrigatórias, a lógica cognitiva do 

sistema penal atribui-lhes uma relação de necessidade, da mesma forma em que 

firma uma noção identitária entre crime e pena, porquanto sejam ambos tidos como 

algo mal, um de ação, outro de reação (DANTAS, 2017). 

Assim, a lógica do pensar penal na modernidade apresenta-se como óbice 

epistemológico às alternativas de superação do sistema penal posto, de caráter 

essencialmente e exclusivamente punitivo.  

Nesse diapasão, não raro se tornam evidentes as movimentações de grupos 

sociais que se auto definem pró-oprimidos/as, que bradam pela criminalização de 

determinados comportamentos, tendo em vista o pensamento colonizador exercido 

pelo direito penal, definindo sempre a pena aflitiva como resposta óbvia aos 

problemas relacionados à violência. Da mesma forma, parece ter incorrido o 

movimento de mulheres na luta por uma legislação penal dura e tradicional, para 

coibir as violências que cotidianamente sofriam em decorrência do gênero. 

 

A Lei 11.340/2006 valeu-se de estratégias repressivas voltadas para 
um modelo de justiça, que já se sabe falido e ineficiente por não 
alcançar os ideais de ressocialização e prevenção, por reproduzir as 
desigualdades sociais e, mais ainda, por não solucionar os 
problemas que se propõe erradicar (ANDRADE, 2005, p. 80). 

 

A opção legislativa, por dar um tratamento mais severo aos crimes de menor 

potencial ofensivo, quando o fato decorre no contexto de violência doméstica, 

demarca a punição como objetivo central da Lei Maria da Penha – LPM. Um 

exemplo dessa predileção do legislador infraconstitucional se evidencia no fato do 

referido instituto normativo impedir a aplicação dos institutos despenalizadores da lei 

n° 9099/1995, independentemente da pena cominada ao delito.  

Inclusive, o artigo 41 da LPM – que dispõe sobre a inaplicabilidade da Lei dos 

JECRIMs – foi alvo de questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal – STF, a 
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respeito de sua constitucionalidade, através da Ação Direta de Constitucionalidade – 

ADC nº 1925. Do julgamento da ADC, o STF firmou o entendimento de que o artigo 

41 da Lei 11.340/2006 não fere nenhum dispositivo constitucional, estando, portanto, 

em conformidade com a Constituição Federal. 

De forma ainda mais específica, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça – STJ formula o entendimento, por meio do enunciado da Súmula 536, de 

que ―a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na 

hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha‖.  

Outra polêmica dirimida pela jurisprudência, ainda sobre o artigo 41 da LMP, 

diz respeito ao questionamento da possibilidade de aplicação da Lei dos juizados 

especiais nos casos de cometimento de contravenções penais no âmbito da 

violência doméstica e familiar, tendo em vista que o referido artigo apenas menciona 

a inaplicabilidade para os ―crimes‖ e não as ―contravenções penais‖26. Neste sentido, 

a 6ª turma do STJ, no julgamento do HC 280.78827, firmou seu posicionamento no 

sentido de que a interpretação do artigo 41 não deve ser literal, mas em 

                                                 
25

 A Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 19 foi proposta pelo Presidente da República, 

em dezembro de 2007, tendo por finalidade a declaração da constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 
41 da Lei Maria da Penha, por entender que esta não viola o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres (art. 5º, I, CF); a competência atribuída aos Estados para fixar a organização judiciária local 
(art. 125 § 1º c/c art. 96, d, CF) e a competência dos juizados especiais (art. 98, I, CF). Foi julgada no 
ano de 2012,  e por votação unânime, declarou a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei 
Maria da Penha. 
26

 De acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal ―Considera-se crime a infração 

penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, 
isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente‖. 
27

 EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LEI MARIA DA 

PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se 
à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do 
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso 
ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado 
como coator, em prejuízo da liberdade do (a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem 
de habeas corpus. 2. Uma interpretação literal do disposto no artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 
viabilizaria, em apressado olhar, a conclusão de que os institutos despenalizadores da Lei n. 
9.099/1995, entre eles a transação penal, seriam aplicáveis às contravenções penais praticadas com 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. À luz da finalidade última da norma e do enfoque da 
ordem jurídico-constitucional, tem-se que, considerados os fins sociais a que a lei se destina, o artigo 
41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, de forma categórica, tanto aos 
crimes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar. 
Vale dizer, a mens legis do disposto no referido preceito não poderia ser outra, senão a de alcançar 
também as contravenções penais. 4. Uma vez que o paciente está sendo acusado da prática, em 
tese, de vias de fato e de perturbação da tranquilidade de sua ex-companheira, com quem manteve 
vínculo afetivo por cerca de oito anos, não há nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que se 
entendeu que não seria aplicável o benefício da transação penal em seu favor. 5. Habeas corpus não 
conhecido.  
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conformidade com os fins sociais a que se destina a Lei Maria da Penha, estando, 

portanto, excluídas quaisquer hipóteses de aplicabilidade de institutos 

despenalizadores (DANTAS, 2017). 

Cumpre esclarecer que a Lei 9099/1995 estabelece, para o ordenamento 

jurídico nacional, novas perspectivas para a resolução de conflitos, trazendo para o 

direito penal inovações, no sentido de superação da lógica punitivista. Trata-se da 

possibilidade de aplicação dos métodos de conciliação e a transação penal, nos 

crimes de menor potencial ofensivo, como também a instituição da suspensão 

condicional do processo, que funciona como um benefício aos réus primários e de 

bons antecedentes, e que cumpram os demais requisitos do art. 89 da referida lei 

(MACHADO; AGNELLO, 2016, p. 1803).  

Ademais, o formato de negociação instaurado na seara penal contemplaria a 

reparação ao dano sofrido pela vítima, que a partir de então passa a ter um papel 

menos acessório na relação processual penal (MACHADO; AGNELLO, 2016, p. 

1803). No entanto, à época de elaboração da lei 11.340/2006, os discursos dos 

movimentos feministas impulsionaram a ideia de inadequação da aplicabilidade da 

lei dos juizados especiais, aos casos de violência doméstica contra as mulheres, o 

que culminou na vedação a aplicação dos institutos da Lei 9099/1995 (MACHADO; 

AGNELLO, 2016, p. 1804).  

O fato é que as experiências dos casos de violência doméstica contra as 

mulheres, anteriores a LMP, com a Lei 9099/1995, não foram positivas. Porquanto, a 

ausência do debate de gênero, a violência contra as mulheres era, em certa medida, 

banalizada, no sentido de que as propostas não punitivas apresentavam respostas 

simplórias ao problema complexo da violência de gênero contra as mulheres, além 

de não dispor de mecanismos efetivos de proteção à vida e à dignidade das 

mulheres. Diante disto, é inegável reconhecer a importância da resistência 

emplacada pelo movimento de mulheres em requerer, naquele momento histórico, o 

rigor da lei penal.  

Todavia, após a primeira década da lei Maria da Penha, utilizando das 

referências de Zaffaroni sobre sua crítica ao discurso-jurídico-penal, pode-se afirmar 

que a lei penal também não tem sido suficiente no combate à violência, tendo em 

vista que o direito penal transmite uma falsa ideia de proteção e transformação 

social, mas na prática apenas cumpre a função punitiva e penalizadora.  
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Por outro lado, após deixar clara a necessidade punitiva, a Lei Maria da 

Penha traz em seu texto uma diretriz de cunho ressocializadora, ao definir, em seu 

artigo 35, inciso V, que o Estado, representado nas esferas federal, estadual e 

municipal, poderá, no âmbito de cada competência, promover a criação de centros 

de educação e reabilitação de homens autores de violência doméstica. Da mesma 

forma, o artigo 45 da LMP dispõe sobre uma alteração ao artigo 15228 da Lei de 

Execuções Penais – LEP (Lei 7210/1984) para constar, em seu parágrafo único, a 

possibilidade de o juiz determinar o comparecimento obrigatório do condenado a 

programas de recuperação e reeducação.  

No entanto, sem a profundidade necessária ao debate mais maduro, por não 

ser este o objeto do trabalho, cumpre aqui esclarecer a respeito da diferença entre 

práticas restaurativas e práticas de ressocialização. A priori, se faz necessário 

compreender que as práticas restaurativas correspondem a um modelo de justiça 

criminal chamada de justiça restaurativa, a qual difere em número, grau e sentido do 

atual modelo, denominado de justiça retributiva, em que se idealizam práticas 

ressocializadoras. 

De acordo com Marcos Rolim (2006), o atual modelo de justiça criminal, a 

justiça retributiva, utilizada para resolução dos conflitos criminais, tem como foco o 

ato delituoso praticado e o seu autor, ou seja, em primeira ordem o direito penal se 

preocupa com a prática de atos transgressores da norma e, consequentemente, com 

a identificação do transgressor para garantia da aplicação de punição pelo Estado. 

Nessa perspectiva, aponta que tanto a vítima, quanto o transgressor são deixados à 

margem do processo de justiça, tendo o infrator um papel passivo e a vítima 

totalmente ignorada (DANTAS, 2017).  

Nesse contexto de reconhecimento do caráter meramente punitivo da Lei 

Penal, na visão da justiça distributiva, a única saída que se vislumbra numa 

perspectiva de transformação social é pautada na ideia de ressocialização, exclusiva 

para aqueles casos em que a resposta dada pelo Estado seja a pena privativa de 

liberdade. De tal modo que a previsão legal da ressocialização é encontrada na Lei 

                                                 
28

 Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e 

palestras, ou atribuídas atividades educativas. 
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o 
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. (Incluído pela 
Lei nº 11.340, de 2006). 
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de Execuções Penais. Entretanto, um olhar superficial sob a realidade brasileira é 

capaz de levar à conclusão de que as práticas ressocializadoras não passam de 

promessas não cumpridas, registrando poucas experiências, ainda sem visibilidade, 

pouco incentivo e não são tomadas como regra para o processo de execução das 

penas. 

Em contrapartida, a Justiça Restaurativa, embora na atualidade ainda não se 

tenha sua conceituação homogeneizada, o ideal que se apresenta desse modelo de 

justiça, principalmente na seara criminal, traz novas perspectivas para a solução dos 

conflitos sociais envolvendo situações delituosas. De acordo com Rolim (2006), no 

modelo de justiça restaurativa, a abordagem prática está direcionada tanto à 

responsabilização do autor, quanto ao restabelecimento do dano causado à vítima, 

tornando assim, as partes do conflito agentes ativos na resolução do problema.  

Nessa perspectiva, tem como princípio a preocupação com o futuro, para 

pensar com as partes envolvidas e, em alguns casos, com a comunidade, as 

melhores estratégias para responsabilização do autor e a reparação do dano, dando 

a possibilidade, inclusive, para o reconhecimento do arrependimento e perdão por 

parte do autor do delito e da vítima respectivamente. Ou seja, trata-se também de 

um processo de empoderamento das partes para que possam firmar acordos 

consensuais em que todos possam ao menos ter a possibilidade de expor os seus 

anseios e queixas. Entretanto, é importante registrar que a justiça restaurativa, tal 

qual é aplicada em outros crimes, não parece se adequar, perfeitamente, para os 

casos de violência doméstica contra a mulher, como por exemplo, o uso do círculo 

comunitário para ouvir outras pessoas, que pertençam à comunidade, sobre o 

problema. O que se pode pensar é o uso de práticas restaurativas. 

Retomando o modelo de justiça criminal, esta comporta diversas formas de 

práticas restaurativas que podem ser aplicadas nas mais diversas fases da 

persecução criminal. Exemplificativamente, as figuras despenalizadoras da Lei dos 

JECRIMs, que permitem a utilização de mecanismos restaurativos, faz com que haja 

participação efetiva, na solução do conflito, de todos os envolvidos, reparando o 

dano e buscando uma perspectiva de transformação. 

A vista disto, surge o seguinte questionamento: em que medida a prática 

restaurativa pode ser melhor que o atual modelo de justiça distributiva do direito 

penal, que foi adotado pela Lei Maria da Penha? A resposta se encontra na 

complexidade que envolve os conflitos advindos das relações domésticas e 
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familiares, tendo em vista que a prática forense tem encontrado reiterados discursos 

de mulheres, em situação de violência, que demonstram desinteresse na aplicação 

da pena, seja por que a violência tenha sido perpetrada por filhos, netos, irmãos, os 

quais seus vínculos afetivos foram construídos pela parentalidade, seja pelos 

companheiros em que a afetividade, construída pela sua história com eles, não 

tenha diminuído. Neste contexto, mulheres violentadas buscam a proteção estatal 

pela autoridade policial ou judiciária, apenas para tentar solucionar aquele quadro 

dramático que vivencia naquele momento (VERAS et al, 2014).  

Nesta senda, a inaplicabilidade da Lei 9099/2006 aos delitos decorrentes de 

situações de violência doméstica representa um óbice, para alguns aplicadores do 

direito, a uma das formas de aplicabilidade de programas de reeducação dos 

homens autores de violência, antes mesmo da condenação e do encarceramento, 

como uma das condições do sursis processual, por exemplo.  

A figura do sursis processual está prevista no art. 89 da Lei 9099/95, e trata 

da possibilidade da suspensão condicional do processo, por um período de prova de 

2 a 4 anos, com a imposição de algumas condições a serem cumpridas pelo 

beneficiário, no qual, após o cumprimento do tempo e das condições impostas, o 

processo é extinto.  

No entanto, quando se condiciona a participação dos homens autores de 

violência doméstica aos grupos reflexivos e à reparação dos danos causados à 

vítima, mediante a proposta dos institutos do sursis processual e/ou da transação 

penal, em troca da não pena/condenação, alcança-se a finalidade a que se destina a 

LPM, para proporcionar a educação de gênero, necessária ao combate da violência 

doméstica, uma vez que o problema possui raízes estruturais e subjetivas, as quais 

a mera punição não é capaz de desconstruir. Ademais, tanto a suspensão 

condicional do processo quanto a transação penal permitem ao judiciário um 

acompanhamento do acusado por um período de até quatro anos, garantindo a 

revogação dos benefícios em casos de descumprimento de quaisquer das medidas 

impostas. 

É nesse sentido que, em que pese o entendimento jurisprudencial a respeito 

da inaplicabilidade de todos os dispositivos da Lei dos JECRIMs aos delitos 

tipificados na LMP, a polêmica ainda persiste no cenário jurídico nacional, e alguns 

programas e projetos de trabalhos com homens autores de violência doméstica pelo 

Brasil são desenvolvidos numa perspectiva restaurativa, no decorrer do processo 
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judicial, e em alguns casos aplicados como condição do sursis processual ou da 

transação penal.  

Nessa perspectiva, criou-se uma grande dificuldade para os programas de 

reeducação de homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

tendo em vista que antes eles participavam dos grupos reflexivos como condição, 

enxergando, inicialmente, vantagens em não ser condenado e cumprir pena. Depois 

da proibição de aplicar os institutos despenalizadores aos delitos da Lei Maria da 

Penha, os homens resistem em participar por se sentirem injustiçados pela 

continuidade do processo contra eles.   

Neste ponto se faz necessário discutir sobre o processo de criminalização, de 

forma específica, da violência contra as mulheres, trazido pela LMP, a fim de refletir 

se seus reais objetivos são pautados numa perspectiva de garantia integral dos 

direitos das mulheres, ou se apenas estão servindo como mecanismo de punições 

mais severas com fim em si mesmas. 

Com efeito, utilizando-se do método conhecido como análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) é possível afirmar que a LMP define muito claramente os papeis de 

gênero no contexto de violência doméstica contra a mulher, colocando homens e 

mulheres em condições estáticas e limitadas à lógica machista de dominação 

masculina. Sobre isso, Hemerson de Moura Silva (2012, p. 100), em sua dissertação 

de mestrado, conclui que a política nacional de enfrentamento à violência contra as 

mulheres reafirma paradigmas binários de gênero e reproduz a lógica machista de 

concepção dos sujeitos, na medida em que posicionam homens, mulheres e as 

noções de masculinidades e feminilidades fixadas nas categorias opressor/oprimida, 

ofensor/ofendida, agressor/vítima etc.  

Dessa constatação, longe de escantear o histórico de violências sofridas 

pelas mulheres, Silva (2012) traz à tona a reflexão sobre o objetivo central dessas 

políticas públicas, ao observar o paradoxo existente entre o direcionamento de 

transformação social, entendendo que vivemos em uma sociedade machista, e o 

método de abordagem que reafirma a estrutura de poder dos homens sobre as 

mulheres (o machismo). Para tanto, ―como pensar na superação da cultura machista 

com os homens e as masculinidades sendo pensadas de maneira cristalizada?‖ 

(SILVA, 2012, p. 101). 
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Considerando o método de análise de conteúdo, a LMP, segundo o referido 

investigador, pode ser definida como sendo ―um conjunto de técnicas da análise das 

comunicações‖ (SILVA, 2012 apud BARDIN, 2011, p. 37). 

Assim, é interessante compreender, no campo da linguagem, através de uma 

análise de conteúdo quantitativa/qualitativa, no texto normativo da referida lei, como 

as noções de homens e masculinidades foram utilizadas e posicionadas pelo 

legislador. Fala-se que o método é simultaneamente quantitativo e qualitativo, no 

sentido de que a análise pretendida no referido texto normativo, perpassa pela 

verificação da quantidade de vezes que as noções de homens e masculinidades 

aparecem no texto, para, a partir de então analisar quais sentidos são dados a estas.  

Com efeito, dos 46 (quarenta e seis) artigos que compõem o texto normativo 

da lei 11340/2006, 9 (nove) fazem menção à noção de homem na condição fixada 

de ―agressor‖, termo que se repete no texto por 19 (dezenove) vezes. A palavra 

―homem‖ não foi utilizada, e a outra menção ao masculino somente é feita com o 

pronome ―ele‖, escrito uma única vez. Não se registram outras noções de homens 

ou masculinidades na lei em análise (DANTAS, 2017). 

Diante disto, se pode concluir que da mesma forma do texto da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estudada por SILVA 

(2012), a Lei Maria da Penha recai em idêntico paradoxo epistemológico da 

reprodução do machismo para combatê-lo.  

A crítica terminológica não pretende retirar a responsabilidade dos homens no 

contexto da violência contra as mulheres. Mas, numa perspectiva de transformação, 

a fixidez terminológica desses sujeitos como ―agressores‖ representa um óbice à 

ruptura do paradigma de gênero em que se condiciona aos homens uma 

masculinidade violenta.  

Segundo SILVA (2012), quando o texto da Política Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres trata da proposta de criação de ―Centros de 

Educação e Reabilitação do Agressor‖ há um deslocamento de sentido positivo 

quando se passa a utilizar, no texto, ao invés de ―agressor‖, ―homens autores de 

violência‖. Nas palavras do autor: 

 

Usar ―homens autores de violência‖ ao invés de ―agressor‖, desloca 
os homens que cometem algum ato de violência contra uma mulher 
do lugar perpétuo que o segundo termo parece colocá-los. Evita, de 
certo modo, resumir a pessoa ao ato cometido, indicando que esta é 
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uma situação que não está cristalizada e por isso há a possibilidade 
de mudança. Além disso, deixa implícito, a partir dos pressupostos 
de gênero, que a violência não é um atributo natural dos homens, 
mas se trata fundamentalmente de uma construção social. (SILVA, 
2012, P. 39). 

 

Em face do exposto, numa perspectiva de transformação social, pode-se 

compreender que a Lei Maria da Penha, epistemologicamente falando, não trouxe 

novas perspectivas para superação ao problema da desigualdade entre os gêneros. 

Tanto é que, não raro, se ouve discursos de vitimizações, de homens, reivindicando 

uma lei de proteção para eles. E, neste sentido, é visível o cenário de disputa que se 

arma como barreira para desconstrução ou reconstrução de identidades tanto 

masculinas, quanto femininas (DANTAS, 2017).  

Neste contexto se situam os trabalhos dos pesquisadores Benedito Medrado, 

Anna Renata Lemos e Jullyane Brasilino (2011), quando alertam sobre a 

necessidade de se dar uma maior atenção aos homens autores de violência 

doméstica, no sentido de considerar a violência doméstica, efetivamente, como uma 

violência de gênero, e concebê-la numa dimensão relacional. Assim, as estratégias 

de enfrentamento devem investir cada vez mais em processos de educação de 

gênero, com a finalidade precípua de desconstruir a ideia da violência como atributo 

natural da masculinidade.  

Diante deste quadro, questiona-se a respeito da eficiência da lei enquanto 

instrumento normativo penal, para o combate à violência doméstica contra as 

mulheres. 

 

 

3.5 A justiça criminal protege as vítimas?  

 

As mulheres tiveram suas vidas invisibilizadas por tanto tempo na história da 

humanidade, que a sua dependência ao homem foi construída como algo natural e 

necessário, com estrutura que posicionava os homens em superior hierarquia e 

poder em relação às mulheres, e que garantia aos homens o direito sobre o corpo, 

vontades e a vida das mulheres. Tanto que, conforme Paula Licursi Prates (2013), 

por muito tempo a violência sofrida pelas mulheres sequer era reconhecida 

enquanto violência, tudo acontecia sob a égide da proteção à família patriarcal. 
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De acordo com Prates (2013, p. 11), a violência contra as mulheres só passou 

a ter visibilidade social, no Brasil, a partir da luta feminista quando trouxe à tona o 

debate público sobre os assassinatos de mulheres na década de 70. Discorre a 

pesquisadora que as primeiras iniciativas que tornou possível o reconhecimento da 

necessidade de se coibir as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres, 

foram o SOS Corpo do Recife e o SOS Mulher de São Paulo, que funcionavam 

como serviço de cunho assistencial e jurídico. 

Enquanto política pública, a primeira medida tomada pelo Estado brasileiro no 

sentido de proteção às mulheres foi a criação e implementação das delegacias 

especializadas de crimes contra a mulher – Delegacias da Mulher –, que se deu em 

meados da década de 80, mas que somente nos anos 90 passaram a ser 

implantadas em todo o país. 

De acordo com Prates (apud MOREIRA, 2013, p. 12) a criação das 

delegacias da mulher foi resultado das lutas dos movimentos feminista e de 

mulheres, no contexto de redemocratização do país, que naquele momento 

buscavam o fim da impunidade aos casos de violência cotidianamente sofridos pelas 

mulheres. Neste sentido, a criação das delegacias especializadas de crimes contra 

as mulheres representou um importante avanço na história de luta das mulheres e 

dos movimentos feministas, no sentido de institucionalizar a busca pela solução do 

problema da violência de gênero contra as mulheres enquanto um problema social. 

 Todos os crimes e contravenções que são noticiados nas delegacias de 

polícia, que indiquem prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, se 

transformam em inquérito policial29. A maior parte desses inquéritos se transformam 

em ação penal, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público que, por sua 

vez, é um resumo do fato, seu enquadramento legal e indicação das provas, 

inclusive o rol de testemunhas. 

Toda ação penal está sujeita ao processamento previsto no Código de 

Processo Penal, devendo acontecer, essencialmente, a citação para que o acusado 

tome conhecimento do processo e ofereça defesa escrita, podendo pedir absolvição 

sumária, indicar provas, arrolar testemunhas e valer-se de todos os meios de provas 

existentes. Necessariamente, deverá acontecer uma audiência, durante a qual se 

                                                 
29 Procedimento de investigação formal instaurado e presidido pela polícia civil, cujo resultado é 

encaminhado ao Ministério Público para dar início à ação penal com o oferecimento da denúncia, 
requisitar novas diligências ou promover seu arquivamento. 
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ouve primeiro a vítima, depois as testemunhas dos dois lados e, por último, o 

acusado. Em seguida, o Ministério Público e a Defesa fazem um resumo das provas 

colhidas, oferecendo as alegações finais, e se posicionam pela condenação ou 

absolvição, sobrevindo a sentença do juiz de direito. Essa é a chamada fase de 

conhecimento. A fase de execução somente acontece se houver condenação, 

devendo o Estado se encarregar de cumprir a ordem judicial de punição, 

obviamente, depois de ultrapassados os recursos cabíveis. 

A lei penal nunca foi específica para tratar de gênero ou de violência 

doméstica. Os crimes, quando levados ao judiciário, não eram vistos com 

importância, até porque, diante de tantos outros crimes, os domésticos eram 

colocados em último plano. Até o ano de 1995, um dos crimes mais comuns na 

violência doméstica, que é o de lesão corporal leve, estava sob a égide do Código 

Penal (Decreto-Lei 2.848 de 1940), punido com pena pequena, que fatalmente 

prescrevia. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, instaura-se no Brasil 

um novo contexto político, que diz respeito à necessidade de promoção da 

igualdade e cidadania. Diante disso, viu-se necessária a implementação de novos 

canais de acesso à justiça, conforme assinala Prates (2013, p. 16). Neste cenário, 

ocorre a promulgação da lei 9099/95, que institui os Juizados Especiais Criminais – 

JECRIM, trazendo como princípios a celeridade, a informalidade e a economia 

processual, além da possibilidade de aplicação de penas alternativas à prisão. 

Diante dos objetivos traçados pela lei 9099/95, aos JECRIMs caberia o 

processamento e julgamento de crimes categorizados como de ―menor potencial 

ofensivo‖, aqueles cuja pena máxima cominada não seja superior a um ano de 

detenção. De acordo com Prates (apud PASINATO, 2013, p. 16), a maior parte das 

ocorrências registradas nas Delegacias da Mulher se enquadravam na competência 

dos Juizados Especiais Criminais instituídos pela lei 9099/95. 

Segundo Maria Berenice Dias (2012, p. 26), apesar da Constituição Federal 

de 1988 dispor em seu texto normativo, preceitos que versam sobre a proteção à 

família, da igualdade entre os gêneros, e trazendo, inclusive, a proposta de criação 

de mecanismos de combate à violência no âmbito das relações familiares, a lei 

9099/95 se eximiu da responsabilidade de reconhecer a necessidade de tratamento 

diferenciado aos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e contra as 

mulheres. 
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O que ensejou, segundo a referida autora, uma atuação desastrosa do 

referido instituto normativo, no que concerne a sua aplicabilidade aos casos de 

violência doméstica contra as mulheres. No paradigma do acesso à justiça não 

representou avanços, mas retrocessos, na medida em que condicionou a ação penal 

à iniciativa da vítima, desconsiderando a ―relação hierarquizada de poder‖ existente 

entre o autor da ofensa e a mulher em situação de violência. 

Com a criação dos juizados especiais criminais, pela Lei 9099/95, os crimes 

de lesão corporal leve passaram a ser tratados como de menor potencial ofensivo e 

foram tratados no âmbito desta lei, que previa, dentre outras medidas, a conciliação 

e institutos despenalizadores, como a transação penal e suspensão condicional do 

processo. No entanto, o crime de violência doméstica passou a ser sinônimo de 

cesta básica, primeiro porque o acordo de não persecução penal não previa a 

participação da vítima e, principalmente, porque não havia qualquer outra medida, 

além do pagamento da multa, cesta básica ou prestação de serviços à comunidade, 

que pudesse influenciar na mudança de padrão de conduta ou modificação da 

situação de violência. Além disso, popularmente, a lei criou um descrédito tanto na 

vítima quanto no ofensor, que não se intimidava em ser levado à justiça.  

Para Maria Berenice Dias, foi positiva a criação da Lei de Juizados Especiais. 

 

A criação de medidas despenalizadoras, a adoção de um rito 
sumaríssimo, a possibilidade de aplicação da pena mesmo antes do 
oferecimento da acusação e sem discussão da culpabilidade, 
agilizaram o julgamento dos crimes considerados de pequeno 
potencial ofensivo. Com isso a Justiça desafogou-se, ganhou 
celeridade e diminuiu a ocorrência de prescrição, emprestando maior 
credibilidade ao Poder Judiciário. (DIAS, 2008, p. 21). 

 

No entanto, Dias (2008) afirma que, se por um lado as medidas 

despenalizadoras, criadas pela lei de juizados especiais foram importantes para 

evitar a prescrição, esta não servia para os casos de violência doméstica. Fato é que 

o movimento feminista estava insatisfeito com o fato de a lei 9099/95 ser aplicada 

aos casos de violência doméstica e familiar, pelo alto número de acordos, 

conciliações forçadas, prescrição e número muito baixo de sentenças de mérito, com 

condenação efetiva dos autores da violência. 

No que concerne à efetividade, de acordo com Dias (2012, p. 28), as 

Delegacias da Mulher perderam o caráter intimidatório e pedagógico que exercia, 
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após a vigência da lei 9099/95, uma vez que o encaminhamento aos Juizados 

Especiais Criminais resultava em conciliações, muitas vezes, impostas pelos Juízes, 

para simples composição de danos. Neste ponto, outro ensinamento trazido por 

Maria Berenice Dias (2012, p. 18-25) diz respeito à compreensão de que a violência 

contra as mulheres no contexto domiciliar é cíclica, pois o afeto e a violência 

caminham lado a lado, e as cenas se repetem continuamente, razão pela qual a 

forma generalista, como a lei 9099/95 tratava a problemática, não conseguia abarcar 

essa complexidade.  

Entretanto, o Relatório Analítico da Justiça em Números, publicado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, referente ao ano de 2017, indica que, considerando 

todos os segmentos de Justiça com competência criminal, o tempo médio de 

duração na fase de conhecimento é de 3 anos e 1 mês. Quando a questão passa 

para a fase de execução penal (cumprimento das penas), os processos com penas 

privativas de liberdade duram cerca de 3 anos e 9 meses e os que preveem penas 

não privativas, 2 anos e 4 meses, na Justiça Estadual. Esse é um dado dos mais 

importantes para a crítica feminista, embora não esteja sendo considerado nas 

abordagens (HEIN, 2015).  

As infrações de maior incidência nos Juizados da Violência Doméstica e 

Familiar e varas criminais que têm competência para crimes de violência doméstica 

são: ameaça (artigo 147 Código Penal), lesão corporal (artigo 129, § 9º Código 

Penal), constrangimento ilegal (artigo 148 Código Penal), perturbação da 

tranquilidade (artigo 65 da Lei de Contravenções Penais), vias de fato (artigo 21 Lei 

de Contravenções Penais) e os crimes contra a honra (injúria, difamação e calúnia). 

Todos esses crimes têm penas mínimas (iniciais) não superiores a 15 dias e 

máxima de 3 anos. O resultado disso é que, já que o perfil do autor da violência 

doméstica não é do criminoso contumaz, com extensa folha de antecedentes 

criminais, sendo, em sua maioria, primários, com bons antecedentes, e quando há 

reincidência30, se dá em crimes da mesma natureza, ou seja, estão em frequente 

situação de violência doméstica, como autores, seja contra a mesma ou outra 

mulher. 

Tal circunstância faz com que hava a iminência de prescrever, diante do 

tempo médio em que se julga uma ação penal. E mesmo em caso de condenação, a 

                                                 
30

 Reincidência significa voltar a praticar crimes no prazo de 5 anos, a partir da condenação. 



129 

 

pena costuma ficar próxima ao mínimo legal, o que leva, facilmente, à prescrição31. 

Com efeito, se a maior parte dos crimes e contravenções penais prescrevem em 3 

anos32 e o tempo médio que um juiz de direito criminal no Brasil leva para finalizar 

uma ação penal é de 3 anos e 1 mês, é factível concluir que são poucos os 

processos que não caem em prescrição. Ademais, o montante da pena prevista para 

tais crimes faz com que o juiz de direito, havendo condenação, tenha de aplicar a 

suspensão da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal33, como resultado, o autor 

cumprirá as condições estabelecidas pelo juiz, não indo para a prisão. 

As lutas feminista e de mulheres continuaram suas trajetórias apontando as 

novas dificuldades construídas pelo tratamento dado aos crimes contra as mulheres, 

no contexto da violência doméstica, requerendo, assim, uma legislação específica 

capaz de abarcar as particularidades das mulheres para proteção da vida e da 

integridade física e psicológica das mulheres (PRATES, 2013).  Essa legislação foi, 

indiscutivelmente, a Lei Maria da Penha, que previu medidas de proteção de 

natureza cível para as mulheres, mas, no campo jurídico-penal, reproduziu a mesma 

lógica do processo penal, que visa ao processo e não às partes envolvidas, e não se 

preocupa com a solução do conflito. Além disso, cuidou de proibir a aplicação dos 

institutos despenalizadores, que poderiam ser instrumentos de negociação, com 

anuência da vítima, para a responsabilização e oportunidades de reflexão para 

mudança de conduta. 

A noção de Direito penal na sociedade moderna é alicerçada na suposta 

finalidade de garantia de bens e direitos, justificada numa concepção de justiça e 

legitimada em si mesma. O discurso do Direito Penal, conforme Pires (2004), é 

                                                 
31

 Prescrição significa que o estado perde o poder de pretender a punição ou de executar uma 
punição já dada, pelo decurso do prazo, ou seja, pela demora, inércia. 
32

 Prescrição em 3 anos 
33

 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
§ 2º -  A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, 
por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de 
saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). 
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colonizador e representa um entrave ao desenvolvimento de alternativas aos 

problemas relacionados à violência.  

Nada obstante, Eugênio Raul Zaffaroni (2010) constrói o entendimento de que 

a sistema punitivo é fundamentado num discurso-jurídico-penal falso. O referido 

autor parte da análise de que o projeto exposto pelo discurso jurídico-penal 

legitimado, não apresenta índices reais de efetivação, no que concerne ao 

cumprimento plenamente satisfatório do fim ao qual se propõe, qual seja: a punição 

dos sujeitos transgressores de normas de conduta, com a finalidade pedagógica.  

Cabe notar que a afirmativa de Zaffaroni (2010) sobre a falsidade do discurso 

jurídico-penal se dá a partir da constatação da sua falta de legitimidade, estabelecida 

pelo autor como sendo uma característica outorgada pela racionalidade atribuída ao 

referido discurso. Neste sentido, o autor estabelece dois critérios para o 

reconhecimento dessa racionalidade, uma vez que se trata de um conceito propenso 

a equívocos interpretativos. Afirma que, para ser racional o discurso jurídico-penal 

necessita compreender dois critérios iniciais: a coerência interna e a veracidade ante 

sua operacionalidade social. 

Neste diapasão, o autor fundamenta a quebra da racionalidade do discurso 

jurídico-penal pelo descumprimento dos referidos critérios. Enfrentando o critério da 

coerência interna, disserta a respeito da necessidade de uma fundamentação 

antropológica básica, na qual se faz de salutar importância rememorar que o direito 

se coloca como subserviente ao homem, recíproca não verdadeira. Contudo, na 

forma que está posta a sistemática do direito penal, o contrário se faz evidente. 

Neste sentido, afirma que o discurso jurídico-penal não possui coerência interna, na 

medida em que é pautado em teorizações a respeito do ―dever-ser‖ (direito) não se 

atendo às suas possibilidades reais de aplicabilidade (sociedade). 

Quanto ao critério da veracidade operacional, as afirmativas de Zaffaroni 

concluem que a planificação criminalizante adotada não é condizente com a 

realidade prática, em dois sentidos: um abstrato e outro concreto. O nível abstrato é 

apresentado como uma adequação de meio a fim, no sentido de que se propõe a 

tutela de determinado bem, construindo evidências de garantia protetiva pela 

criminalização de determinada conduta. 

Já o nível concreto está ligado ao comportamento dos indivíduos e das 

instituições que integram o sistema penal, ante a violação dos bens jurídicos que se 

propõe a tutela. Na América Latina, em que os países figuram em rankings de 
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mortalidade por fatores diversos da violência, como a fome e acidentes de trânsito, 

por exemplo, os órgãos operadores do sistema penal contemplam passivamente 

essa realidade. Se de fato fosse coerente, deveria dispor de mecanismos de 

proteção dos bens jurídicos nas mais diversas esferas.  Por esses pressupostos, 

conclui o autor: 

 

O nível ―abstrato‖ do requisito de verdade social poderia chamar-se 
adequação de meio a fim, ao passo que o nível ―concreto‖ poderia 
denominar-se adequação mínima conforme planificação. O discurso 
jurídico-penal que não satisfaz estes dois níveis é socialmente falso, 
porque se desvirtua como planificação (deve ser) de um ser que 
ainda não é para converter-se em um ser que nunca será, ou seja, 
que engana, ilude ou alucina. O discurso jurídico penal não pode 
desentender-se do ―ser‖ e refugiar-se ou isolar-se no ―dever-ser‖ 
porque para que esse ―dever ser‖ seja um ―ser que ainda não é‖ deve 
considerar o vir-a-ser possível do ser, pois, do contrário, converte-a 
em um ser que jamais será, isto é, num embuste. Portanto o discurso 
jurídico penal socialmente falso também é perverso: torce-se e 
retorce-se, tornando alucinado um exercício de poder que oculta ou 
perturba a percepção do verdadeiro exercício de poder. (ZAFARONI, 
2010, p. 19). 

 

No âmbito da Lei Maria da Penha, surge o questionamento: como se falar no 

direito à vida e à liberdade das mulheres sem falar na descriminalização do aborto? 

A morte de mulheres no Brasil por abortos clandestinos ainda é uma realidade 

latente, e as estatísticas são cada dia menos animadoras. 

Enquanto discurso-jurídico-penal, a lei 11.340/2006, diante de um olhar mais 

cuidadoso sobre os índices das mais diversas formas de violência contra as 

mulheres na última década, inclusive aquelas cometidas pelo Estado, desmascara 

seus quesitos de legitimidade, sendo, portanto, um discurso ineficaz para a 

finalidade de transformação social ao qual se propõe, e, nesse sentido, também 

falso. 

Não se trata aqui de uma proposta abolicionista do sistema penal, tampouco 

de uma proposta extintiva da Lei Maria da Penha, mas sim de uma denúncia a 

respeito da insuficiência da prática exclusivamente punitivista. Basta observar que os 

Juizados da Violência Doméstica e Familiar, que foram criados para terem 

competência ampla, em causas cíveis e criminais, de todas as demandas que 

necessite uma mulher em situação de violência, foram transformados em varas 

criminais, com perspectiva punitivista.  
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É neste ponto que, no âmbito da violência doméstica e familiar, o debate de 

gênero se apresenta como alternativa ao preenchimento de lacunas. Através de 

ações com os sujeitos autores da violência, com a finalidade provocar uma reflexão 

sobre os comportamentos, fazendo-o perceber o significado da violência de gênero 

e as consequências provocadas em todos os partícipes, questionar os padrões de 

comportamento machistas poderá provocar uma mudança de condutas. 

 

 

3.6 A vítima no processo criminal da Lei Maria da Penha 

 

A partir do momento em que a defesa da sociedade passou a justificar a ação 

estatal, a vítima passou a ser invisibilizada no processo penal. O conflito, que antes 

era solucionado pela vingança da vítima contra o seu ofensor, passou para as mãos 

do Estado, que era concebido como mais imparcial, tendo, como consequência, a 

institucionalização dos conflitos e o afastamento completo da vítima na solução da 

demanda criminal. Nessa medida, o modelo processual que foi adotado no Brasil, e 

vigente até hoje, é o que a persecução penal é interesse da sociedade e não da 

vítima (WIECKO, 2009).  

A consequência é que o Estado passou a ser o titular da ação penal e o 

responsável pela execução da pena, e a vítima passou a ser meio de prova. O papel 

da vítima no processo penal se resume a contar o fato e suas circunstâncias para o 

que o Estado prossiga com a ação penal.  

Suprimida do polo ativo, a vítima assume o lugar de vulnerável e inferior, 

notadamente porque não lhe é permitido exercer qualquer poder dentro do processo 

penal. A vítima não pode falar além do que lhe é permitido e não lhe é dada a 

chance de solicitar a reparação dos danos ou mesmo ser ouvida sobre as 

consequências do fato para suas vidas. Pouco ou nada é feito, na sistemática do 

processo penal, para garantir que a vítima tenha um lugar de fala e que participe da 

solução da lide criminal. 

No que tange à mulher em situação de violência de gênero, o lugar mais 

adequado, sob a perspectiva do processo criminal, foi o de vítima, em especial 
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quando se tratava da proteção da sua honestidade sexual34 . E mesmo quando 

poderia ser titular da ação penal, como nas ações penais privadas, dependia da 

autorização do marido para ingressar com a medida35. Os crimes contra a liberdade 

e dignidade da mulher eram considerados crimes contra a honra do marido. No 

contexto, ainda atual, do Código Penal de 1940 e do Código de Processo Penal de 

1941. 

Não raras vezes, havia aplicação, pelos homens, de penas privadas no 

núcleo da instituição familiar, em nome da ―proteção da família‖, da ―defesa da 

honra‖, do direito de aplicar penas pedagógicas e da ―garantia do pátrio poder‖36.  

Uma pequena mudança de perspectiva ocorreu com a reforma de 1984 do 

Código Penal, quando houve a introdução das penas restritivas de direitos entre as 

sanções previstas. Para o Código de então, o réu condenado à pena privativa de 

liberdade de até um ano poderia ter sua sanção substituída, entre outras, pela 

obrigação de reparar os danos sofridos pela vítima. Atualmente, a possibilidade de 

substituição da pena foi estendida às condenações que atingem até quatro anos.   

A persecução penal não seria a via por meio da qual a vítima deveria obter a 

reparação do dano sofrido. A regra, portanto, no sistema de justiça criminal brasileiro 

era de que a sentença criminal apenas poderia ser utilizada como título para que, na 

esfera cível, seja pleiteada eventual indenização. Na Lei 9099/95, com os institutos 

despenalizadores, houve a previsão de reparação dos danos causados à vítima. 

Wiecko (2008) alerta para o fato de que a cultura judiciária ainda é refratária 

em reconhecer o processo penal como forma de garantir a reparação dos danos 

sofridos pela vítima. É possível que a procura pelo Estado não encontre seu 

fundamento principal em uma perspectiva punitiva, mas na possibilidade de resgatar 

o bem que lhe foi tirado ou de buscar um amparo que faça cessar o sentimento de 

que  corre perigo (LARRAURI, 1992, p. 232). 

 A LMP instaura um novo paradigma para a solução dos conflitos gerados por 

crimes de violência doméstica e familiar, que é o da proteção integral, enquanto que 

o paradigma do processo penal é aquele que visa ao processo. 

                                                 
34 O Código Penal só protegia a honra da mulher honesta, deixando a interpretação sobre o que 
significa mulher honesta para os juízes, que aplicavam um conteúdo discriminatório e moralista sobre 
a sexualidade da mulher. 
35  O Código de Processo Penal previa que o direito de queixa, para ingressar com ação penal 
privada, para a mulher, dependia da autorização do marido. 
36 O pátrio poder significava o poder do pai sobre os filhos menores. 
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 A proteção integral da vítima, prevista na LMP, não se resume às medidas 

protetivas. A vítima tem de ser protegida tanto nas medidas urgentes de proteção 

quanto no processo penal, participando da solução que venha a ser dada ao autor 

da violência, obtendo a reparação integral do dano que lhe foi causado e recebendo 

amparo para as consequências advindas da situação de violência. 

 Girotti (2010) enumera fatores a serem considerados quando a mulher em 

situação de violência procura o sistema de justiça, dentre os quais, que há uma falsa 

ideia de que, como Maria da Penha, todas as mulheres pretendem, sempre, a 

persecução penal e a prisão do autor da violência. Não se olvide o fato de que os 

homens autores de violência doméstica e familiar são os homens da família, em 

geral, parceiros conjugais, pais, filhos, padrastos, irmãos.  

Além da carga emocional muito forte, a história familiar, o relacionamento 

entre eles, muitas vezes, terá continuidade, no sentido de que, quando não retomam 

o relacionamento afetivo e sexual, no caso de parceiros, podem permanecer em 

contato por causa dos filhos, e os demais parentes permanecem no mesmo contexto 

familiar de convivência, diferente de outros crimes, como furto, roubo, estelionato, 

em que a vítima não tem vínculo com o autor do fato e, provavelmente, nunca mais 

o terá. Por isso mesmo, as mulheres não enxergam no autor da violência a figura do 

criminoso, o condenado, e nem ele mesmo se vê assim. A grande maioria deles são 

réus primários, cujo processo criminal a que respondem é somente o de violência 

doméstica. 

 Nesse sentido, as expectativas da vítima quando procuram o sistema de 

justiça estão voltadas, sobretudo, para a proteção. Dizem: ―eu só quero ficar em 

paz‖. Não têm ideia do que o sistema de justiça fará na esfera criminal. Quando 

tomam conhecimento de que não podem desistir da ação penal e que há risco dele 

ser condenado, elas, na maioria das vezes, mudam a versão dos fatos, atribuindo a 

si a culpa, ou dizendo que exageraram, na narrativa, que não foi bem assim, e que 

agora está tudo bem, querendo o arquivamento do processo.  

A voz da vítima é completamente olvidada, não considerada, tendo o Estado 

subtraído o conflito e deixado a mulher fora da construção da solução. Mesmo 

quando algumas mulheres dizem que querem a ação penal, essa certeza não é 

generalizada e muito menos duradoura (CELIS; HULSMAN, 1993). O resultado é 

que as mulheres estão decepcionadas com o sistema criminal e a aplicação da Lei 

Maria da Penha pela justiça.  
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O Conselho Nacional de Justiça realizou uma pesquisa, em 2017, com 

mulheres vítimas de violência doméstica, a fim de diagnosticar entraves na aplicação 

da Lei Maria da Penha pelo Judiciário. Foram entrevistadas 75 vítimas de violência, 

de sete cidades brasileiras (Recife, Maceió, João Pessoa, Belém, São Paulo, Porto 

Alegre e Brasília). 

 A pesquisa revelou que as mulheres vítimas de violência doméstica que 

buscam o sistema de justiça criminal se sentem frustradas e não ouvidas, e se o 

tempo voltasse atrás, não estariam dispostas a passar por todo o processo 

novamente. As narrativas das vítimas revelaram frustração em relação ao tempo de 

tramitação do processo, considerado muito longo.  

A maioria das mulheres entrevistadas também afirmou se sentir revitimizada 

durante o percurso do processo. Entre os motivos apontados para a frustração 

estavam as expectativas em relação ao autor de violência. Os dados revelaram que 

39% das vítimas não pretendiam, ao denunciar o companheiro, que ele fosse preso. 

Apenas 16% das entrevistadas afirmaram ver na pena privativa de liberdade uma 

possibilidade de solução.  

 A pesquisa ainda analisou os perfis dos juízes que trabalhavam com o tema e 

o resultado trouxe preocupação, haja vista que, segundo Marília Montenegro, 

coordenadora da pesquisa, dos 24 magistrados de varas especializadas 

entrevistados, apenas quatro tinham algum tipo de capacitação na área: 

―percebemos que há ausência de critério na escolha dos juízes escolhidos para as 

varas de violência doméstica. E isso vai impactar no tratamento recebido pelas 

vítimas, familiares e autores de violência nas unidades judiciárias, tanto na delegacia 

como no Judiciário. E em todos esses espaços há frustração por parte do 

jurisdicionado‖.  

Quando ouviu grupos focais de equipes multidisciplinares dos tribunais, o 

estudo revelou que, em relação à percepção das vítimas, autores e o trabalho dos 

juízes e advogados nas suas causas, ―as partes saem da audiência sem entender o 

que se passou. As equipes nos reportaram que eles (psicólogos e assistentes 

sociais) precisam traduzir, esclarecer as questões jurídicas para a vítima, assim 

como para o autor de violência‖.  
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Isso quando não acontece de não comparecerem à audiência e terem 

determinada a sua condução coercitiva37, ou quando comparecem, mudam a versão 

e têm a proteção transformada em culpa, no momento em que muitas são 

processadas por denunciação caluniosa, por terem dado causa à instauração de 

processo criminal contra o autor, quando sabiam que ele era inocente. Um paradoxo 

difícil de solucionar, já que a lei criada para proteger as mulheres e dar voz às suas 

expectativas, empoderá-la para que assuma o protagonismo das suas vidas, é 

justamente a que tem proporcionado, algumas vezes, a culpabilização das mulheres 

que, por não quererem a solução criminal, mentem na justiça afirmando que o fato 

não aconteceu e acabam sendo acusadas de crime de denunciação caluniosa. 

 As mulheres se utilizavam de diversos ―artifícios para impedir a condenação 

dos seus agressores, tal que frequentemente modificavam seus depoimentos, 

atribuíam as lesões a acidentes e quedas e até mesmo assumiam ser responsáveis 

pela causação dos ferimentos (autolesões)‖ (PASINATO, 2008, p. 348). 

A vítima tem um papel secundário no processo penal, diferentemente do que 

se propõe uma lei de natureza protetiva. No processo penal, a vítima está 

completamente desprotegida, não sabendo o que vai acontecer na audiência, para 

que serve o seu depoimento, servindo apenas como meio de prova para uma 

possível condenação. Tudo o que se quer de uma vítima no processo penal é que 

ela fale, conte tudo o que interessa para a persecução criminal. Ela é apenas uma 

informante, um meio de prova, sendo neutralizada no processo penal (FAYET 

JÚNIOR; VARELA, 2014). Depois que a vítima dá toda informação sobre o crime no 

processo penal, o autor do fato não tem que dar satisfações à ofendida, mas deve 

prestar contas ao próprio Estado, detentor da ação penal. 

 Além disso tudo, o problema que a conduziu ao judiciário para tentar buscar 

ajuda, não é solucionado. Não há interesse pela resolução do conflito familiar, da 

cessação da violência, modificação dos padrões de comportamento agressivo, o 

restabelecimento da convivência pacífica, ainda que com separação do casal. A 

prioridade do processo penal não está nos efeitos ou na solução do conflito da 

violência doméstica, mas na persecução penal de quem praticou o fato criminoso. 

                                                 
37

 A condução coercitiva é uma ordem cumprida pela política e/o por oficiais de justiça, em caso de não 

atendimento de intimação por parte da vítima ou testemunhas. 
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Segundo Medeiros e Mello (2013), ―a crença de que, com a punição do 

agressor, a vítima poderá descansar e encontrar sua paz, é tão falaciosa quanto os 

ideais de ressocialização e prevenção que acompanham o modelo da justiça 

encarceradora‖. O que as vítimas querem é a proteção e obter outros meios 

concretos para a solução dos conflitos domésticos, por isso, ―as vítimas preferem a 

resolução do conflito fora do mundo jurídico-penal e punitivo‖ (CELIS; HULSMAN, 

1993, p. 116-118). É certo, ainda, que os efeitos da pena transcendem à pessoa do 

condenado, atingindo sua família. Não é raro, nas audiências ou na procura pelos 

serviços da rede, a vítima dizer que não quer a condenação do autor do fato porque 

ele está trabalhando e pagando a pensão alimentícia dos filhos e poderá perder o 

emprego. 

Nesse sentido, de maneira geral, o sistema punitivo tradicional é ineficaz para 

muitos casos de violência doméstica porque não contribui para a compreensão da 

violência, a solução do conflito, olvida as expectativas dos interessados e não 

previne novas violências. Enfim, não contribui para a mudança do padrão de 

comportamento que gerou e gera as condutas violentas.  

Para Pasinato (2008, p. 351), o que as vítimas desejam é romper o ciclo da 

violência, ―até mesmo as poucas mulheres que desejam a separação, no caso de 

violência conjugal, não almejam a persecução penal do agressor; elas preferem que 

a coesão familiar seja mantida, especialmente quando há filhos envolvidos‖. E 

quando acionam o sistema de justiça criminal, muitas vezes estão querendo usar a 

ameaça de uma possível condenação, com objetivo de fazer cessar os atos 

violentos.  

Embora tenha sido verificada uma redução da taxa de homicídios de 

mulheres no ano de 2015, tal taxa (4,4%) ainda se apresenta em um nível mais 

elevado do que o verificado em 2006 (4,2%), ano de início da vigência da Lei Maria 

da Penha. Esses dados evidenciam a ineficácia do instrumento de aplicação da 

legislação especial, da forma que vem sendo utilizada. 

 Importante ressaltar que a problemática de eficácia não está no texto legal, 

mas no modo de sua aplicação, uma vez que a finalidade da LMP não é 

exclusivamente punitiva, mas de ajustar meios de proteção e promoção de 

assistência mais eficiente a salvaguardar os direitos humanos das mulheres, 

representando uma causa mais abrangente e subjetiva do que os bens jurídicos 

comumente protegidos por meio do instrumento processual penal, razão pela qual, 
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tal sistema, sem uma interpretação adequada, mostra-se incapaz de erradicar a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Dado que, a violência contra a mulher é questão muito mais densa e 

complexa do que um tipo penal e uma cominação legal a ela correspondente, 

envolvendo fatores de cunho psicossocial, histórico, e justamente em razão da 

complexidade do conflito que envolve a violência de gênero, a resposta não pode 

ser a mesma que é dada para os crimes comuns. As causas, as consequências e as 

oportunidades de intervenção são outras. 

 A perspectiva de intervenção deve privilegiar a resolução do conflito, as 

diversas necessidades dos envolvidos, a possiblidade de mudança de padrões de 

comportamento e a proteção integral da vítima, numa abordagem contextualizada 

com as nuances da violência de gênero e multidisciplinar. 

 

 

3.7 A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E O ACORDO DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

3.7.1 A suspensão condicional do processo nas infrações de violência 

doméstica e familiar contra a mulher: análise jurisprudencial a partir da ADC 19 

e ADI 4.442 STF 

 

A leitura completa do processo da Ação Direta de Constitucionalidade 19, 

julgada em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal, revela que tem havido um grande 

equívoco na interpretação do alcance da Decisão em relação ao cabimento da 

suspensão condicional do processo aos crimes e contravenções de violência 

doméstica e familiar. 

 Na Petição inicial, assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, consta pedido de declaração de constitucionalidade de três 

dispositivos da Lei Maria da Penha (artigos 1º, 33 e 41). Este era o objeto da ação. 

Quanto ao artigo 4138, tudo o que consta na inaugural é o que segue: 

 

                                                 
38

 Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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Argumenta-se que o artigo 41 da Lei 11 340/2006, ao vedar a 
aplicação da lei 9099/95 à violência doméstica e familiar contra a 
mulher, teria afrontado a competência estabelecida no artigo 98, I da 
Constituição Federal, que prevê a criação dos juizados especiais 
para processar e julgar as infrações penais consideradas de pequeno 
potencial ofensivo. No ponto, inexiste inconstitucionalidade, uma vez 
que o Poder Constituinte não pré-selecionou o critério a ser valorado 
para definição de crimes de menor potencial ofensivo, de 
competência dos juizados especiais, ao contrário, cometeu ao 
legislador infraconstitucional a tarefa de concretizar o comando 
normativo (mediação Legislativa). Assim, cabe ao legislador 
infraconstitucional observado o princípio da razoabilidade selecionar 
um ou mais critérios para definição do que considera "menor 
potencial ofensivo". Desta forma, o fato de o legislador ter escolhido, 
em determinado momento, o quantitativo da pena, não impede de 
estabelecer outros critérios qualitativos, como, por exemplo, não ter 
sido o crime praticado contra a pessoa, no caso, contra a mulher, 
com vínculo doméstico ou familiar. Ademais, percebe-se que a 
consideração da violência doméstica e familiar contra a mulher como 
crime de menor potencial ofensivo choca-se com os dados 
estatísticos, já colacionados ignora o desastroso efeito nocivo à 
sociedade. 
(grifos acrescidos) 

 

E, após citação doutrinária, por fim, arremata: 

 

A Lei Maria da Penha, ademais, afastou a aplicação dos institutos 
despenalizadores contidos na lei 9099/95, tais como a transação e a 
composição civil, tendo em vista a ineficácia de tais medidas para 
coibir a violência doméstica ou familiar. 
(grifos acrescidos). 

 

Com efeito, o pedido expresso da ADC 19 foi a declaração de 

constitucionalidade do artigo 41 quanto ao afastamento das infrações de violência 

doméstica, da definição de crime de menor potencial ofensivo e, por consequência, 

não aplicar os institutos despenalizadores que enumerou expressamente, que são a 

transação penal e a composição dos danos civis como renúncia à representação. 

Tanto é assim que, no Relatório da ADC 19, consta: 

 

Por último, relativamente à competência dos juizados especiais, à 
não-aplicação de institutos contidos na Lei nº 9.099/95, remete ao 
subjetivismo da definição dos crimes de menor potencial ofensivo, a 
direcionar a razoabilidade quanto ao afastamento da transação e da 
composição civil, considerada a ineficácia das medidas. 
(grifos acrescidos) 
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 Assim, o objeto do julgamento posto à análise, quanto à constitucionalidade 

do artigo 41 da LMP, se refere, exclusivamente, em não caracterizar os crimes e 

contravenções de violência doméstica como sendo de menor potencial ofensivo, 

independentemente da pena prevista e, por consequência, não aplicar os institutos 

despenalizadores que enumera como sendo a transação penal e a composição civil 

dos danos como renúncia à representação. Nada além. Não fala em suspensão 

condicional do processo em momento algum no pedido ou na delimitação do julgado 

constante do relatório do processo. 

 O mesmo se diga em relação aos votos dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal, quando se referem, especificamente, à constitucionalidade do artigo 41 da 

Lei Maria da Penha. Vejamos o extrato de cada voto. 

Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO – Relator: não enfrentou os institutos 

despenalizadores do artigo 41. Citou precedente (HC 106.212 MS), por ele relatado 

(2011), em que o pleno do STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 41. Não 

mencionou a suspensão condicional do processo. 

Ministra ROSA WEBER: afirma a constitucionalidade genérica da LMP, como 

garantia da igualdade material. Refere ao princípio da proteção insuficiente para 

dizer que a norma anterior não protegia mulheres em situação de violência. Também 

cita o HC 106.212 MS como precedente para afirmar a constitucionalidade do artigo 

41, mas não enfrenta, especificamente, nenhum instituto despenalizador. Não 

mencionou a suspensão condicional do processo. 

Ministro LUIZ FUX: afirma a constitucionalidade genérica da LMP e é o único 

a nomear a suspensão condicional do processo como não aplicável, sem 

explicar os motivos ou fazer a análise da dimensão do artigo 41, que diz não 

aplicar a Lei 9.099/95 e não só os institutos despenalizadores. 

Ministro DIAS TOFFOLI: faz referência ao seu voto nos autos do HC 106.212 

MS, e acompanhou genericamente o relator, sem especificar o que se aplicaria ou 

não da Lei 9099/95, com a necessária motivação. Não mencionou a suspensão 

condicional do processo. 

Ministra CARMEN LÚCIA: declara a Lei Maria da Penha genericamente 

constitucional, por ser política afirmativa, sem adentrar, especificamente, ao 

julgamento específico dos dispositivos questionados. Não mencionou a suspensão 

condicional do processo. 
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Ministro RICARDO LEWANDOWISK: afirma que a LMP é ação afirmativa 

para atenuar distorções históricas. Reporta ao seu voto proferido no HC 106.212 

MS. Fala que o artigo 41 da referida lei quis dar um tratamento mais severo aos 

crimes de violência doméstica para que esses não fossem considerados como 

sendo de menor potencial ofensivo. Não mencionou a suspensão condicional do 

processo. 

Ministro AYRES BRITTO: reporta votos seus proferidos na ADPF 132 e no HC 

106.212 MS. Afirma que a LMP é ação afirmativa do direito. Subscreve voto do 

relator, mas não fala, expressamente, no artigo 41 e nos seus institutos, como, de 

fato, o relator também não falou. Não mencionou a suspensão condicional do 

processo. 

 Ministro GILMAR MENDES: afirma que a LMP é ação positiva. Não falou do 

artigo 41, expressamente, e de nenhum dos seus institutos. Acompanhou o relator, 

afirmando, genericamente, a constitucionalidade da LMP. Não mencionou a 

suspensão condicional do processo. 

 O mencionado HC 106.212 MS39, que a maioria dos Ministros fizeram menção 

em seus votos, trata de igualar crime à contravenção, para fins de não caracterizar a 

infração como de menor potencial ofensivo, mas não enfrenta, em momento algum, 

a questão da não aplicação da suspensão condicional do processo. Se limita a dizer 

que, para fins de vedação da aplicação da Lei 9099/95, pouco importa ser crime ou 

contravenção, embora o texto da lei se refira a crime. Ou seja, o precedente não se 

presta a fundamentar a questão porque não enfrentou o tema. 

 Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou, em ação com 

efeito vinculante, a impossibilidade de se aplicar a suspensão condicional do 

processo aos crimes e contravenções penais. O que houve, decerto, ao garantir a 

mens legislatoris, foi excluir tais infrações contra a mulher do rol das de menor 

potencial ofensivo. O que significa uma questão absolutamente diferente da que 

                                                 
39

 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 
da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando 
consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 
ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. 
Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 
8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da 
Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência 
contra a mulher. HC 106.212 MS, julgado em 04.03.2011, relator Ministro Marco Aurélio de Mello. 
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impede a suspensão condicional do processo. Essa foi a preocupação do legislador 

para garantir a natureza protetiva da LMP. 

 O artigo 98, I da Constituição Federal 40  fixou a competência do 

processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, sem 

definir seu conteúdo, o que foi feito por lei ordinária. No próprio texto constitucional, 

se declara que a tais infrações será permitida a conciliação e a transação penal, sem 

mencionar o instituto que tem natureza completamente diversa, que é a suspensão 

condicional do processo. 

 Primeiro a Lei 9.099/9541 e depois a Lei 11.313/200642 definiram o que é crime 

de menor potencial ofensivo, a quem o procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Criminais se aplica, com seus institutos específicos e exclusivos, que são 

a composição civil dos danos e a transação penal. 43  Nenhuma palavra sobre 

suspensão condicional do processo quando a Lei de Juizados Especiais disciplina o 

processamento dos crimes de menor potencial ofensivo. 

 A previsão do artigo 89 da Lei 9099/95, quanto à suspensão condicional do 

processo não guarda pertinência, nem mesmo exclusividade, com as infrações de 

menor potencial ofensivo. Ao revés, embora prevista na Lei de Juizados Especiais, 

não é dela exclusiva, porquanto a suspensão condicional do processo se aplica, 

tanto no rito sumaríssimo do JECRIM, quanto no sumário ou ordinário, na justiça 

comum ou especializada, desde que os requisitos sejam preenchidos.  

                                                 
40

 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 

conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais 

de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas 

hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 

grau;  
41

 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, 
excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. 
42

 Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa.  
43

 Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem 
competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial 
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.  (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 
2006)   
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes 
da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e 
da composição dos danos civis.  (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art1
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 A suspensão condicional do processo não é própria da Lei 9099/95, embora 

nela localizada materialmente, mas dela se destaca, e alcança crimes de 

responsabilidade, ambientais, tributários, do estatuto do idoso, contra o consumidor, 

eleitorais e tantos quantos os requisitos objetivos e subjetivos estejam preenchidos. 

 Tanto é assim que a ADC 19 não excluiu expressamente a suspensão 

condicional do processo da incidência dos crimes e contravenções de violência 

doméstica contra a mulher.  

 Decisão interessante que merece registro por se tratar de alegação de 

possível inconstitucionalidade ao artigo 94 do Estatuto do Idoso44, microssistema 

protetivo que se assemelha ao da LMP, ao menos nos objetivos e natureza de 

proteção integral. Na ADI 3096, jugada em 16.06.2010, da qual foi relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, discutia-se justamente a possibilidade de se aplicar a Lei 9099/95 

aos autores de crimes contra a pessoa idosa, alargando o conceito de crime de 

menor potencial ofensivo para a pena de até 4 anos. 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). 
RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. 
APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 
9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 1. No 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o 
Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 
10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de 
inconstitucionalidade nessa parte. 2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: 
interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução 
de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". 
Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei 
n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. 
Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas 
despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 
procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, 

com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003. (julgado em 
16.06.2010) 
(grifos acrescidos) 
 

 Note-se que, no referido julgado, o que se colocou em julgamento foi o fato do 

artigo 94 ter estendido a aplicação da Lei 9099/95 aos crimes praticados contra 

                                                 
44

 Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 
(quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal . 
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idosos, cuja pena fosse de até 4 anos, quando a Lei 9099/95 trazia a caracterização 

de crime de menor potencial ofensivo aquele cuja pena não ultrapassase 2 anos.  

 Na ADI 3096, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes praticados 

contra idosos, cuja pena fosse superior a 2 anos, não seriam de menor potencial 

ofensivo, e não se aplicariam os institutos despenalizadores próprios da Lei 

9099/995, que são a transação penal e a composição civil dos danos. Entedeu, o 

julgado, que acaso não houvesse a redução interpretativa, seria muito melhor para o 

agente praticar crime contra pessoa idosa, porque haveria um alargamento do 

conceito de crime de menor potencial ofensivo, sendo menos protetivo à pessoa 

idosa. 

 O mais curioso foi que, na interpretação conforme à Constituição Federal, o 

Supremo Tribunal Federal deixou aplicável aos crimes praticados contra idosos, com 

pena superior a 2 anos e, portanto, que não são de menor potencial ofensivo, o 

procedimento sumaríssimo, por ser mais célere e ser mais protetivo à pessoa idosa. 

Portanto, os crimes com pena de 2 a 4 anos, por não serem de menor potencial 

ofensivo, a competência é da Vara Criminal comum ou especializada, onde houver, 

mas nunca o JECRIM, embora procedimento sumaríssimo. E não excluiu 

expressamente a aplicação da suspensão condicional do processo, por não ser 

própria dos crimes de menor potencial ofensivo.  

Com efeito, a ADI não aceitou o alargamento da pena, para até 4 anos, para 

enquadrar como crime de menor potencial ofensivo, os crimes praticados contra 

idosos, por não ser protetivo para as pessoas idosas, mas manteve o procedimento 

sumarríssimo e a suspensão condicional do processo. De fato, bastou excluir os 

crimes praticados contra idosos com pena de até 4 anos da nomeclatura de menor 

potencial ofensivo, para resolver a questão da competência, que passou a ser fora 

do JECRIM, e a aplicação da transação penal e a composição civil dos danos, por 

serem prórprios das infrações de menor potencial ofensivo. 

 Com isso, a ADI 3096 fez a diferença técnica correta do que significa um 

crime de menor potencial ofensivo, a competência do Juizado Especial Criminal e a 

suspensão condicional do processo. Resolveu, então, aproveitar, do conteúdo da Lei 

9099/95, o que mais protege a pessoa idosa, que é o procedimento sumaríssimo e a 
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regra do artigo 89 45 , que permite a reparação do dano e a responsabilização, 

encurtando o tempo de resposta do processo penal46. Obviamente que restaram 

incólomes os crimes de menor potencial ofensivo existentes no Estatuto do Idoso, 

com pena de até 2 anos, como prevê a Lei 9099/95. 

 Outro exemplo de distinção entre procedimento sumaríssimo da Lei 90099/95, 

competência do JECRIM, e a caracterização como crime de menor potencial 

ofensivo é feita por Fábio Roque, Nestor Távola e Rosmar Rodrigues Alencar (2018, 

p. 375), quando referem a aplicação dos institutos despenalizadores em leis 

especiais, lembrando que, nos crimes eleitorais, a competência é da justiça eleitoral, 

não se aplicando o rito sumaríssimo da lei 9099/95, mas sim todos os institutos 

despenalizadores (TSE, ED-AI 181917, rel. Min. Arnaldo Versiani, j. 24/02/2011), o 

que caracteriza os crimes eleitorais como de menor potencial ofensivo, a depender 

da pena de até 2 anos. Portanto, que fique bem claro que uma questão é a 

competência do Juizado Especial Criminal, outra é a categoria de crime de menor 

potencial ofensivo e, também distinta, é a questão do procedimento. 

 Referido julgado serve de paradigma para também interpretar a LMP. O que 

deve permanecer é o que mais protege a mulher em situação de violência. A análise 

do conjunto da lei protetiva, especialmente tendo como norte exegético o artigo 4º. 

                                                 
45

 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou 
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 
46

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO IDOSO. 
MAUS TRATOS E LESÃO CORPORAL. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE NA ANÁLISE 
DO PEDIDO DE TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
I - A homologação de suspensão condicional do processo não torna prejudicado o pedido de 
trancamento da ação penal, porquanto, se descumpridas as condições impostas, a ação penal pode 
ser retomada. 
Precedentes. 
II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando 
comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da 
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade 
ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
III - A análise da tese de ilicitude das provas que lastreiam a ação penal, notadamente a alegada 
nulidade da gravação ambiental e do laudo de exame de corpo de delito, demandaria exame 
aprofundado do conjunto probatório, inviável em razão dos estritos limites impostos à via 
mandamental. Recurso ordinário conhecido e não provido. 
(RHC 95.625/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 
16/04/2018) 
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da LMP, mostra que o objetivo do artigo 41 foi o de retirar crimes e contravenções de 

violência doméstica contra a mulher do rol de crimes de menor potencial ofensivo, 

para não permitir a aplicação dos institutos despenalizadores da transação penal e 

composição civil, bem como tirar da competência do JECRIM. Exclusivamente isso. 

 Tanto foi assim que todas as discussões e votos dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal na ADC 19 foram no sentido de deixar claro que os crimes de 

contravenções de violência doméstica contra a muher não são de menor potencial 

ofensivo. E isso significa dizer que não podem ser julgados no Juizado Especial 

Criminal – JECRIM, como também não se aplicam os institutos despenalizadores 

próprios dos crimes de menor pontencial ofensivo, que são a transação penal e a 

composição civil que implica em renúncia à representação.  

Perdeu a chance de dizer, como disse a ADI 3096, que se aplica o rito 

sumaríssimo da Lei 9099/95, por ser mais célere e, portanto, mais benéfica à 

mulher, evitando remitimização com a longa duração do processo e a prescrição. 

Mas não excluiu a suspensão condicional do processo, nem expressamente, nem 

mesmo tacitamente. Teria excluído a suspensão condicional do processo 

tacitamente se esta fosse um instituto próprio do crime de menor potencial ofensivo, 

como são a transação penal e a composição civil dos danos.  

Por isso, a simples declaração de que os crimes de violência doméstica não 

são de menor potencial ofensivo significa dizer que não se aplica a competência do 

JECRIM, a transação e a composição civil. Para excluir a suspensão condicional do 

processo, teria que fazê-lo expressamente, por não ser próprio dos crimes de menor 

potencial ofensivo, e não ser exclusivo da Lei de 9099/95. 

 A discussão, os votos e a decisão lançada nos autos da ADI 4.424, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, julgada conjuntamente com a ADC 19, 

no dia 09.02.2012, não socorrem ao tema em debate, porquanto o objeto foi muito 

mais restrito, que era o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 

12, inciso I, 16 e 41 da Lei 11.340/2006, no tocante, exclusivamente, à necessidade 

ou não de representação para os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico. 

 Observe-se o que, a respeito, menciona o Ministro Ayres Britto no seu voto: 

 

Deve-se dar interpretação conforme à Carta da República aos artigos 
12, inciso I, 16 e 41 da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – no 
sentido de não se aplicar a Lei nº 9.099/95 aos crimes glosados pela 
Lei ora discutida, assentando-se que, em se tratando de lesões 
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corporais, mesmo que consideradas de natureza leve, praticadas 
contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se mediante ação penal 
pública incondicionada. Vale frisar que permanece a necessidade de 
representação para crimes versados em leis diversas da Lei nº 
9.099/95, tais como o de ameaça e os cometidos contra os 

costumes. 
 

 Segundo a Ministra Rosa Weber, em seu voto, ―eis o teor dos artigos 

impugnados‖:  

“Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial 
adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 
daqueles previstos no Código de Processo Penal: I - ouvir a 
ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a 

termo, se apresentada; (...) ”  
 
“Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação 
da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada 
com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.”  
 
“Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 
contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica 
a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.” 
 
(...) Isso porque o processamento da ação penal pública relativa aos 
crimes de lesões corporais leves e lesões culposas foi condicionado 
a representação por força de dispositivo da Lei 9.099/95:  
 
“Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos 
crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.” 

 

Foi esse o objeto da ADI 4442, que diz respeito à representação ou não para 

crime de lesão corporal, sem mencionar, em momento algum, o instituto da 

suspensão condicional do processo. Eis a ementa: 

 

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – 
LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa à lesão 
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 
incondicionada – considerações. 
(ADI 4.442, relator Ministro Marco Aurélio de Mello, julgado em 
09.02.2018) 
 

 Tanto não havia e não há julgado, no Supremo Tribunal Federal, com efeito 

vinculante proibindo a aplicação da suspensão condicional do processo em infrações 

de violência doméstica contra a mulher, que sobreveio a Súmula 536 do Superior 
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Tribunal de Justiça, depois de mais de 3 anos do julgado do STF, esta de caráter 

não vinculante.  

 
Súmula 536 - A suspensão condicional do processo e a transação 
penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha. (Súmula 536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/06/2015, DJe 15/06/2015) 
 

 Ademais, como se sabe, a suspensão condicional do processo não é próprio 

de crimes de menor potencial ofensivo ou de lei alguma, comum ou especial, 

aplicando-se, indistintamente, com referências positivas dos juristas, mas também 

do acusado e das vítimas. 

 Observe-se que, em favor da vítima, a suspensão condicional do processo: 

a) Menor tempo de resposta penal; 

b) Garante a reparação do dano; 

c) Permite que o tempo de prescrição fique suspenso, pelo tempo do período 

de prova (artigo § 6º da Lei 9099/95); 

d) Oportuniza uma rápida responsabilização, muitas vezes igual ao que, ao 

final, teria o acusado, com a suspensão condicional da pena (artigo 77 do 

Código Penal); 

e) Possibilita a revogação, ainda que expirado o período de prova, se 

comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que 

o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo 

da suspensão; 47 

f) Admite a fixação de penas restritivas de direito como condição; 48 

g) Admite a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária 

como condição da suspensão; 49 

                                                 
47

 HC 143887/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, Julgado em 05/09/2013, DJE 
23/09/2013 . RHC 039396/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 
27/08/2013, DJE 17/09/2013. HC 251378/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado 
em 15/08/2013, DJE 26/08/2013.  
48

 RHC 037785/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/09/2013, DJE 
17/09/2013. HC 225166/BA,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 15/08/2013, 
DJE 26/08/2013. AgRg no REsp 1351779/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, Julgado em 07/03/2013,DJE 13/03/2013. 
 
49

 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. RECEPTAÇÃO. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, § 2º, DA LEI N. 9.099/95. PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 

 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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h) Pode ser estipulada perda da fiança como condição; 50 

i) Restituição de bens; 

j) Manutenção da Medida Protetiva durante o período de prova; 

k) Determinação de frequência a curso de reeducação, a exemplo do grupo 

reflexivo de homens; 

 

Por todas essas razões, entendemos que a suspensão condicional do 

processo traz reais benefícios para as vítimas de violência doméstica e familiar e 

                                                                                                                                                         
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 
- STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da 
concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do 
paciente. 
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de não haver óbice a que, por 
ocasião da estipulação dos termos da suspensão condicional do processo, sejam fixadas condições, 
tais como prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária, sujeitas à concordância do 
acusado. 
3. O descumprimento ou a rejeição das condições fixadas não implica cominação de pena, de 
qualquer espécie, ao acusado, apenas a retomada da instrução probatória, quando haverá de serem 
observados os princípios cogentes do processo penal. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 351.968/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, 
DJe 12/03/2018) 
50

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 
9.099/1995. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PERDA DA FIANÇA. OBRIGAÇÕES 
EQUIVALENTES A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos do que dispõe o art. 89 da Lei n. 9.099/1995, é facultado ao magistrado estabelecer 
outras condições para a suspensão condicional do processo, além das previstas nos incisos I a IV do 
§ 1º do art. 89 da legislação de regência, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do 
acusado. 
2. Não há óbice legal, segundo o art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, a que o réu assuma obrigações 
equivalentes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação de 
serviços comunitários ou a prestação pecuniária), visto que tais condições são apenas alternativa 
colocada à sua disposição para evitar sua sujeição a um processo penal e cuja aceitação depende de 
sua livre vontade. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no RHC 83.810/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
17/08/2017, DJe 29/08/2017). RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. CONDIÇÕES 
IMPOSTAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. PERDA 
DO VALOR DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que não há óbice a que, por 
ocasião da estipulação dos termos da suspensão condicional do processo, sejam fixadas condições 
que também correspondem a penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços comunitários 
ou a prestação pecuniária, sujeitas à concordância do acusado. 
O descumprimento ou a rejeição das condições fixadas para a suspensão condicional do processo 
não implica cominação de pena, de qualquer espécie, ao acusado, apenas a retomada do processo, 
quando haverá de serem observados os princípios cogentes do processo penal. 
Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. 
(RHC 68.501/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, 
DJe 10/10/2016) 
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efetivamente contribui com sua natureza protetiva. Além disso, não está vedada, 

seja pela Lei Maria da Penha, porquanto se destaca da Lei 9099/95, e pode ser 

aplicada em qualquer contexto criminal, desde que preenchidos os requisitos legais, 

bem como não existe decisão, em caráter vinculante, eliminando a possibilidade de 

aplicação aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja 

expressa ou tacitamente. 

Relembrando que, aplicar a suspensão condicional do processo aos crimes 

de violência doméstica contra a mulher não é o mesmo que dizer que se tratam de 

crimes ou contravenções de menor potencial ofensivo. Ao contrário. É a fazer a 

distinção técnica dos institutos e analisar o que traz maior proteção à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar. 

 

 

3.8 O ACORDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

Um ponto importante desvelado na pesquisa do CNE sobre a satisfação das 

mulheres com a aplicação da Lei Maria da Penha foi de que os grupos reflexivos 

para homens são fundamentais para a solução do conflito familiar, pois esclarecem 

as situações de gênero e permitem que as consequências de suas ações sejam 

conscientizadas.  

 O artigo 4º da LMP diz que deverão ser considerados, na aplicação da lei, os 

fins a que se destina e a situação peculiar da mulher em situação de violência. 

Diante disso, e com o objetivo de unir a proposta de empoderar a vítima da violência 

doméstica e familiar, ouvir os diversos envolvidos, contribuir para a efetiva reparação 

do dano e resolução do conflito, com a oportunidade de modificação de condutas, 

através de um programa de grupo reflexivo, é que se propõe um instrumento 

despenalizador, mas responsabilizante, que oportuniza a utilização das práticas 

restaurativas, na perspectiva da proteção integral da vítima. 

 O acordo é feito no modelo da suspensão condicional do processo, com as 

especificidades da garantia de proteção da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar. O processo ficaria parado por 2 anos, momento em que o 

beneficiário deveria cumprir certas condições. Findo o prazo, com o cumprimento 

integral das condições, terá o processo extinto.  
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Diferentemente da suspensão condicional comum, o que chamamos de 

―acordo de proteção integral‖ supõe a participação efetiva da vítima no processo de 

construção da responsabilização criminal, só acontecendo essa suspensão se ela 

aceitar. O acordo seria feito com o Ministério Público, titular da ação penal, em 

conjunto e colaboração com a vítima, que indicará condições específicas, como por 

exemplo, que a medida protetiva permaneça em vigor pelo tempo da suspensão. 

A reparação do dano material e moral e a restituição de objetos são também 

as condições do acordo de proteção integral, podendo a vítima estabelecer outras 

medidas no interesse de sua proteção. É possível condicionar medidas restritivas de 

direitos, como, por exemplo, em casos de violência doméstica que tem como 

contexto um jogo de futebol, o beneficiário poderá ficar proibido de frequentar 

determinados jogos.  

A pena pecuniária é outra condição a ser estabelecida no acordo, que visa 

responsabilizar o autor do fato pela prática de violência de gênero contra a mulher, 

de maneira macro, vindo a pagar determinada quantia ou doar objetos para serviços 

de atendimento às vítimas, como, por exemplo, câmera fotográfica para a delegacia 

de defesa da mulher, lençóis ou toalhas para a casa abrigo, financiamento de 

campanhas educativas ou outro específico que se mostre necessário e pedagógico 

durante a apreciação individual das condições. Ou mesmo para beneficiar projetos 

cadastrados junto aos Juizados de Violência Doméstica, específicios para mulheres 

em situação de violência ou para prevenir violência de gênero, conforme Resolução 

Nº 154 de 13/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que define a política 

institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da 

pena de prestação pecuniária. 

A obrigatoriedade de previsão de oportunidades para intervenções 

multidisciplinares destinadas a prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher (grupos reflexivos de homens) é o ponto mais importante e deverá constar 

das condições para suspensão do processo a serem cumpridas pelo beneficiário. 

Somente oportunizando esse espaço de reflexão, é possível cumprir o objetivo da 

Lei Maria da Penha e de todo o sistema protetivo, nacional e internacional, da 

mulher, na garantia de que esta não será mais a vítima. Os grupos reflexivos têm 

resultados comprovados através de pesquisas científicas e estatísticas, apontando 

para o caminho pedagógico como forma eficaz para desconstrução da cultura 

machista que legitima a violência de gênero contra a mulher. 
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Compreende-se que não é recomendável a proposta de acordo de proteção 

integral se a vítima estiver em situação de risco e houver necessidade de 

manutenção da prisão preventiva do autor da violência, bem como caso o Ministério 

Público considere que o crime se reveste de especial gravidade. Outras obrigações 

de fazer ou não fazer poderão integrar o acordo de proteção integral, como, por 

exemplo, no caso em que o autor da violência tem uma atividade profissional ou 

disponibilidade para realizar uma campanha educativa contra a violência doméstica 

e familiar, seja por meio de desenhos, pintura, fotografia, faixas ou alguma atividade 

específica em datas que marcam o calendário de lutas feministas por igualdade de 

gênero. 

O acordo de proteção integral se situa na perspectiva das mulheres vítimas 

de violência, na medida em que são ouvidas, sua palavra considerada, participa do 

processo de construção de uma solução para o conflito, há previsão de reparação 

do ano e o autor do fato tem a oportunidade de ser reeducado em gênero, podendo 

refletir sobre sua conduta e operar uma real mudança de comportamento e 

pensamento. Sendo este, também, o objetivo da LMP, por sua natureza protetiva.  

Como visto, quando a Lei Maria da Penha atua com a perspectiva 

exclusivamente punitivista no campo criminal, se afasta da sua natureza protetiva e 

não responde adequadamente ao conflito que gerou a violência contra a mulher. É 

preciso readequar essa natureza protetiva, na área criminal, com a possibilidade de 

realizar o acordo de proteção integral, registrando, a todo tempo, que há casos em 

que a punição ou a prisão são necessárias.  

O que não se pode é impedir que alternativas ressocializantes, restaurativas e 

educativas possam fazer parte da solução.  Acrescente-se, ainda, que o acordo de 

proteção integral poderá englobar solução para a partilha de bens, pensão 

alimentícia, guarda dos filhos e direito de convivência, na perspectiva da proteção 

integral da mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

Assim, o Acordo de Proteçao Integral nada mais é do que a suspensão 

condicional do processo, interpretado de acordo com o marco normativo protetivo da 

Lei  Maria da Penha, fazendo inserir a participação da mulher no acordo, ouvindo 

suas necessidades, e o Ministério Público construindo conjuntamente com a parte 

interessada na proteção a solução criminal mais adequada. 
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4 GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS E A PERSPECTIVA DE 

TRANSFORMAÇÃO DOS PADRÕES SOCIOCULTURAIS 

 

4.1 Grupos Reflexivos 

 

No Brasil, os grupos reflexivos, também chamados de grupos reflexivos de 

gênero, são propostas de intervenção direcionadas a homens autores de violência 

contra mulheres, destinados à problematização de modelos de masculinidade (e 

feminilidade) e à construção de alternativas para homens que instrumentalizam a 

violência em suas relações. Os grupos reflexivos têm, em geral, papel educativo, 

reflexivo e preventivo (PRATES; ANDRADE, 2013, p. 7). 

 Os grupos reflexivos existem antes da Lei Maria da Penha, mas esta traz, em 

seu artigo 35, a declaração de sua importância ao definir que poderão ser criados 

centros de reeducação de agressores. Particularmente, no presente trabalho, não é 

utilizada a qualificação de agressores, especialmente tendo em vista a ideia de que 

a violência é uma situação e não um lugar ou uma qualidade do sujeito homem. Da 

mesma forma que a mulheres não são, por natureza, as vítimas, no entanto poderão 

estar em situação de violência. Assim sendo, homens autores de violência, homens 

em situação de violência, ou simplesmente, homens, são as estratégias de 

abordagem do tema. 

Os trabalhos com homens autores de violência doméstica e familiar contra a 

mulher remontam ao final da década de 1970 e início dos anos 1980 nos EUA e 

Canadá, sendo o Emerge: Counseling & Education to Stop Domestic Violence, 

fundado em 1977, nos EUA, um dos programas pioneiros no mundo a propor o 

trabalho com homens pelo fim da violência nas relações íntimas. Tal programa é 

considerado referência para os demais com o mesmo fim. Na América Latina, o 

Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC), fundado no México em 

1995, e que encerrou suas atividades em 2006, teve grande destaque, se tornando 

referência na área, além de originar outros quatro grupos quando do seu 

encerramento. Dentre eles, o Programa Hombres Renunciando a su Violencia se 

destaca por também ter sido implementado em outros países latino-americanos. 

No Brasil, por sua vez, os programas conhecidos que intervém junto a 

homens autores de violência contra as mulheres ainda são, em número, reduzido, 

merecendo destaque pelo pioneirismo o Instituto NOOS, do Rio de Janeiro, e o Pró-
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Mulher, Família e Cidadania, de São Paulo. O Instituto NOOS vem desenvolvendo 

atividades com Grupos Reflexivos de Gênero com homens autores de violência 

contra a mulher desde 1998. As reflexões coletivas por ele propostas trazem à tona 

os valores envolvidos na construção da identidade masculina e de como esses 

valores se expressam através de comportamentos. Já o Pró- Mulher iniciou seu 

trabalho com os homens em 1993, envolvendo-os em intervenções com foco na 

mediação de conflitos intrafamiliares (FRAGOSA, 2018).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou um estudo em 2003, junto a 

56 programas que atuam com homens autores de violência nos cinco continentes, 

intitulado Intervening with Perpetrators of Intimate Partner Violence: a Global 

Perspective. A pesquisa se constituiu a primeira tentativa de identificar e descrever 

programas educativos e terapêuticos para homens autores de violência contra as 

mulheres. Como um dos resultados, o estudo constatou que os três temas que 

ganham centralidade no trabalho desses grupos são: a influência da dimensão de 

gênero na construção das masculinidades, com especial ênfase para a relação entre 

homens e violência; a distinção entre relacionamentos íntimos saudáveis e não 

saudáveis e formas não violentas de resolução de conflitos (ROTHMAN et al., 2003). 

Nesse estudo, constatou-se que os objetivos dos programas giravam em 

torno da responsabilização dos homens pela violência, da construção de 

relacionamentos mais equânimes com as mulheres, do desenvolvimento emocional 

e melhoria da autoestima, além de outros. No entanto, a centralidade dos objetivos 

converge sempre para a cessação dos comportamentos violentos perpetrados pelos 

homens contra as mulheres, tendo como orientação teórica, em grande medida, as 

perspectivas feministas e de gênero.    

Outra constatação trazida por essa pesquisa é a de que alguns episódios de 

violência perpetrada pelos homens contra as suas companheiras representa uma 

psicopatologia por parte ou do autor ou da vítima e que, nesses casos, as teorias 

psicológicas e de aconselhamento são utilizadas. Ademais, revela que a 

compreensão que se tem nesses programas é a de que esta forma de violência tem 

como causa experiências passadas, como ter sofrido abuso na infância ou ter 

presenciado alguma manifestação de violência nessa faixa etária. 

Assim, evidencia-se o que se constatou no estudo da OMS de 2003, que os 

homens estão envoltos de contextos em que a violência se faz presente em variados 

espaços, conformando-se em produto e ao mesmo tempo produzindo padrões de 
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subjetividades alicerçadas em modelos que reforçam as desigualdades de gênero, 

através de relações desiguais de poder, sobrepujando o gênero feminino ao 

masculino.   

Indubitavelmente, é nesse contexto que programas que tenham por finalidade 

trabalhar homens que violentam mulheres, numa perspectiva de mudança 

comportamental, devem ser estimulados e disseminados, posto que conseguem, de 

fato, obter êxito nas suas intervenções e objetivos, quando, por exemplo, o referido 

estudo aponta que (tomando o recorte dos estadunidenses e ingleses), dos homens 

que completam os programas, 50% a 90% permanecem não violentos por seis 

meses a três anos (ROTHMAN et al., 2003). Por esse motivo que os Grupos 

Reflexivos de Homens se mostram bastante eficazes e necessários para a 

ressignificação dos papéis de gênero e, em consequência, para a não reincidência 

da violência de gênero. 

Waiselfisz (2015), ao divulgar recentemente o Mapa da Violência 2015: 

Homicídio de Mulheres no Brasil, revela que o país atingiu a taxa de 4,8 homicídios 

por 100 mil mulheres, em 2013, elevando o país à 5ª posição internacional, dentre 

83 países do mundo, conforme dados da OMS. Ficando mais bem posicionado 

apenas em relação a El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa, os 

quais apresentam taxas superiores. Ao ser comparado com países tidos como de 

primeiro mundo, a situação se mostra mais alarmante, posto que o Brasil apresenta 

48 vezes mais homicídios de mulheres que o Reino Unido; 24 vezes mais que a 

Irlanda ou a Dinamarca e, 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. Enquanto a 

taxa média nesses 83 países analisados fica em torno dos 2,0 homicídios por 100 

mil mulheres, o Brasil alcança o patamar de 4,8 por 100 mil, resultando em 2,4 vezes 

mais homicídios que a média internacional.  

Esse mapa revela ainda que, entre 1980 e 2013, os homicídios de mulheres 

passaram de 1.353 para 4.762, registrando um crescimento alarmante de 252,0%. 

Desse total, 2.394 (50,3%) foram perpetrados por um familiar direto da vítima, 

equivalendo a sete por dia. Dentre os familiares se destacam os parceiros e ex 

parceiros, e o mapa revela que 1.583 dessas mulheres foram mortas por eles, 

representando 33,2% do total de homicídios femininos em 2013 (WAISELFISZ, 

2015, p. 73). 

O trabalho com homens autores de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, de cunho educativo, reflexivo e preventivo, é um importante instrumento de 
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enfrentamento à violência de gênero, e vem, na LMP, como um recurso inovador, 

que não havia merecida abordagem da legislação até então.  Após sua previsão na 

lei, muitos municípios brasileiros passaram a implementar o serviço como política 

pública no enfrentamento à violência de gênero contra a mulher, que antes era 

exceção no país, e somente realizado por instituições ligadas à discussão da saúde 

mental e assistência social, além de grupos religiosos e movimentos feministas.   

Estando previsto legalmente, conforme se vê nos artigos 35 e 45 da LMP, em 

que o primeiro dispõe que o Estado poderá criar e promover centros de educação e 

reabilitação para os autores de violência e, o segundo, recomenda que nos casos de 

violência doméstica contra a mulher, o juiz ou juíza, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, 

a intervenção fica mais fortalecida, uma vez que sai do campo da benesse e da 

pontualidade de grupos isolados para o campo da política pública, conferindo uma 

legitimidade política às intervenções junto aos homens autores de violência de 

gênero.  

Diante do exposto, e sentindo a necessidade de identificar os serviços que 

desenvolvem trabalhos junto a homens autores de violência contra a mulher, o 

Instituto NOOS, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1994 

e reconhecida como de Utilidade Pública Federal, que tem por objetivo o 

desenvolvimento e a difusão de práticas sociais sistêmicas voltadas para a 

promoção da saúde dos relacionamentos nas famílias e nas comunidades, publicou 

o Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de 

violência contra mulheres no contexto brasileiro, no ano de 2014, através do qual 

identificou a existência de 25 programas em diferentes estados brasileiros. Contudo,  

desses programas, houve efetivo contato somente com 19. Sendo assim, o referido 

relatório trata apenas dos 19 programas contatados, os quais estão concentrados 

em 04 regiões do país, excetuando-se apenas a região nordeste (INSTITUTO 

NOOS, 2014).  

Os grupos mapeados estão assim distribuídos: 01 no Acre; 02 no Distrito 

Federal; 01 no Espírito Santo; 02 em Minas Gerais; 01 no Mato Grosso; 02 no 

Paraná; 03 no Rio de Janeiro; 01 em Santa Catarina e 06 em São Paulo. Desse 

total, 21,1% são administrados por organizações não governamentais; 68,4% por 

organizações governamentais e 10,5% em parceria com organizações 
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governamentais e não governamentais. Resumidamente, conclui-se nesse 

mapeamento que: 

 
[...] as instituições pesquisadas são, em sua maioria, 
governamentais, ligadas a: justiça, segurança pública ou políticas 
públicas municipais/ estaduais. Algumas apresentam objetivos mais 
amplos, atuando em diferentes temas, outras estão centradas no 
tema da mulher, de sua saúde e principalmente da violência. Buscam 
fundamentar-se em diretrizes específicas sobre o tema da violência 
contra a mulher, principalmente relacionadas à Lei Maria da Penha 
ou diretrizes federais ligadas a esta lei e atuações específicas contra 
a violência. Os direitos humanos, cidadania e democracia são os 
temas principais relatados por estas instituições como centrais em 
sua atuação. (RELATÓRIO MAPEAMENTO DE SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO GRUPAL A HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES NO CONTEXTO BRASILEIRO, 2015, p. 20). 

 

No que se refere aos objetivos desses programas, constatou-se que, em sua 

maioria, compreendem grupos reflexivos, os quais visam à cessação da violência 

através de formas pacíficas de resolução de conflitos, com foco na promoção da 

responsabilização das violências, além de reflexões acerca da identidade masculina 

e, consequente, construção da masculinidade, com a perspectiva de promover a 

desconstrução dos padrões de conduta que legitimam a violência enquanto parte 

integrante do ser macho.   

Já as metodologias empregadas, assim como o formato dos grupos, não 

obedecem a um padrão, sendo, portanto, bastante variadas. No entanto, 

predominam encontros grupais semanais, nos quais se desenvolvem dinâmicas e 

exposições explicativas sobre temas diversos. 

Importa destacar que ainda é incipiente a possibilidade de ter dados 

concretos sobre avaliações da efetividade e eficiência das intervenções desses 

grupos, posto que os mesmos sejam muito recentes no país, tendo sido 

intensificadas as suas criações com o advento da Lei Maria da Penha.  

Ademais, necessário se faz mencionar que o mapeamento supramencionado 

é pioneiro no país e, por assim ser, apresenta limitações, não conseguindo abarcar 

todos os programas que desempenham atividades reflexivas junto aos homens 

autores de violência contra as mulheres, tanto que o Grupo Reflexivo de Homens - 

por uma atitude de Paz, objeto de estudo, apesar de desempenhar suas atividades 

desde 2012, ou seja, bem antes deste mapeamento, por ele não foi identificado. 
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Os Grupos Reflexivos se propõem a pautar a ressignificação dos papéis de 

gênero com fins à superação da hierarquia e dominação, visando mudanças de 

posturas de um grupo específico: homens que praticam violência doméstica e 

familiar contra a mulher e que passam pela via judicial, na conformidade da Lei 

Maria da Penha, numa perspectiva de prevenção da reincidência, por meio do 

fomento a mudanças de posturas. 

Por sua vez, o Grupo Reflexivo de Homens: Por uma Atitude de Paz, vem 

desempenhando papel importante na ressocialização dos homens, comprovando 

que tais grupos são essenciais quando se busca evitar a reincidência, se 

conformando em aliados importantes na superação da violência de gênero. 

  

 

4.2 Núcleo de apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar do 

Ministério Público do Rio Grande do Norte 

 

O Núcleo de Apoio à Mulher Vítima da Violência Doméstica e Familiar 

(NAMVID), de iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP/RN), 

funciona como apoio às Promotorias de Justiça especializadas na defesa da mulher 

da Comarca de Natal. Foi criado a partir do convênio firmado entre o MP/RN e a 

União, por intermédio do Ministério da Justiça – Secretaria de Reforma do Judiciário, 

através da Resolução nº 188/2011 - PGJ. Tem sede na Rua dos Tororós, nº 1839, 

Lagoa Nova, Natal/RN. Inaugurado na data simbólica de 08 de março de 2012, Dia 

Internacional da Mulher, visa apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar, articulando medidas necessárias à efetivação dos direitos internacionais, 

constitucionais e da Lei nº 11.340/06, através do desenvolvimento de ações 

educativas e preventivas. 

O NAMVID dispõe de uma equipe multidisciplinar, composta por uma 

coordenadora, uma assistente social, uma psicóloga e uma estagiária do curso de 

psicologia. As atribuições do Núcleo, dentre outras, estão relacionadas à execução 

de políticas institucionais ligadas à questão de gênero, organização e apoio a 

campanhas com esta temática, além de desenvolver sua atuação articulada com 

outras instituições e entidades que também intervenham na defesa da mulher vítima 

de violência doméstica e familiar.   
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O Núcleo também objetiva promover encontros, cursos, palestras, seminários 

e projetos interdisciplinares junto à rede de atendimento às mulheres em situação de 

risco e, ainda, realizar campanhas educativas e preventivas sobre o tema, 

fomentando a parceria com entidades públicas e privadas. Por fim, possibilita a 

realização de grupos temáticos focados no autor de violência, com fins a uma cultura 

de paz e à equidade de gênero. E também gerencia grupos de apoio às mulheres 

vítimas, que estejam com medidas protéticas, com a finalidade de empoderá-las, 

tornar claras as diversas formas de violência doméstica e familiar, além de informar 

os serviços disponíveis na rede de proteção. 

Ademais, a equipe multidisciplinar desenvolve outras intervenções,  como o 

atendimento psicossocial para demandas espontâneas ou encaminhadas pela rede 

de atendimento; estudos de casos; elaboração de estudo psicossocial; visitas 

domiciliares; encaminhamento aos programas sociais e à rede de atendimento à 

mulher; elaboração de projetos, além de suporte técnico e administrativo às 

Promotorias de Justiça do Rio Grande do Norte, também no interior do Estado, cujas 

atribuições estão relacionadas à- matéria da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher.  

Os projetos atualmente desenvolvidos pelo NAMVID são: ―Rede Mulher: 

Fortalecer para Garantir‖, cujo propósito é o de fortalecer a rede de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, através de parcerias com as 

instituições que conformam a rede de atendimento. Através desse projeto, observa-

se, a título de exemplo, o trabalho conjunto com as Secretarias Municipais de 

Assistência Social, mais especificamente, com seus Centros de Referência da 

Assistência Social e Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CRAS e CREAS), através dos quais a equipe técnica do Núcleo, formada por 

Assistente Social e Psicóloga, viabiliza palestras e atendimento psicossocial, tanto 

para mulheres encaminhadas pelo poder judiciário, quanto para as que procuram o 

Núcleo por iniciativa própria.   

Outro projeto também desenvolvido pelo Núcleo é ―Violência de Gênero: um 

Diálogo Possível nas Escolas‖, o qual tem por finalidade o incentivo à discussão nas 

escolas da rede pública de ensino acerca da questão de gênero, relacionamentos e, 

especialmente, sobre a violência doméstica contra a mulher, através de palestras, 

atividades lúdicas e demais ações educativas. Contudo, seu desenvolvimento atual 

se limita aos limites geográficos das cidades de Natal e Parnamirim. 
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Além desses, o núcleo também desenvolve o ―Discutindo a Lei Maria da 

Penha em ambientes de trabalho‖, o qual, em parceria com empresas, cujos 

ambientes de trabalho sejam majoritariamente masculinos, ofertam palestras nesses 

locais destinadas à sensibilização dessa população sobre a questão das 

desigualdades de gênero, com vistas à sua superação. 

O projeto ―Guardiã Maria da Penha‖ foi criado pelo NAMVID em 2016, e 

consiste em encontros com vítimas de violência doméstica e familiar, a partir de uma 

busca ativa, logo após os primeiros registros perante as autoridades competentes, 

prestando orientações, esclarecimentos e informações acerca dos seus direitos, 

promovendo discussão sobre a LMP, as formas de violência doméstica e familiar 

(física, psicológica, moral, patrimonial e sexual), bem como as Medidas Protetivas de 

Urgência e encaminhamentos à rede de proteção, quando necessário. O objetivo 

principal do projeto é fortalecer a proteção à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, especialmente as que já têm medidas protetivas deferidas, com a finalidade 

de evitar a reiteração da violência doméstica e, principalmente, o feminicídio. 

Em 09 de março de 2015 foi sancionada, no Brasil, a Lei Nº 13.104, mais 

conhecida como a Lei do Feminicídio, que altera o Código Penal para prever o 

feminicídio como um tipo de homicídio qualificado e o inclui no rol de crimes 

hediondos.  

 

O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser 
mulher. Trata-se de crime cujas motivações mais usuais são o ódio, o 
desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade 
sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela 
associação de papéis discriminatórios ao feminino. (Dossiê do 
Feminicídio, 2016) 

 

Essa, infelizmente, é uma realidade no nosso país e, a cada ano, o índice 

aumenta. Com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está 

entre os países com maior índice de homicídios femininos, ocupa a quinta posição 

em um ranking de 83 nações, segundo dados do Mapa da Violência 2015 

(Cebela/Flacso). São 13 feminicídios diários, ou uma mulher morta a cada 1 hora e 

meia, pelo simples fato de ser mulher ou, melhor dizendo, em razão do machismo. 

Fazendo um recorte para o Rio Grande do Norte, de acordo com o 

levantamento feito pelo Observatório da Violência Letal Intencional do RN (OBVIO), 

em 2014 foram registrados 31 casos de feminicídio no Estado, e em 2015, 29 casos. 
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Em 2016, houve um aumento nessas ocorrências, chegando ao número de 34 

feminicídios. Em 2017, foram 23 feminicídios. E em 2018, de janeiro a março, foram 

registrados 4 casos de feminicídios. Constatou-se, ainda, que em 100% dos casos 

havia histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher, e pelo menos 50% 

das mulheres já haviam acessado o sistema de segurança e justiça em busca de 

proteção. Não é incomum reportagem em que se noticia que ―a mulher morreu com 

a medida protetiva nas mãos‖. 

Segundo a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher, realizada pelo Instituto Maria da Penha, Natal é quinta 

capital do Nordeste com maior incidência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Pelo que se pode observar, os dados são preocupantes, fazendo-se 

necessário que as mulheres se informem cada vez mais e que a rede de 

atendimento seja ampliada, fortalecida e se torne eficaz para evitar que novas 

mortes de mulheres ocorram. O feminicídio é um continuum da violência doméstica, 

é a morte anunciada, e como tal, pode ser evitado. 

 

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: 
o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação 
irrestrita da posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido 
por parceiro ou ex parceiro; como subjugação da intimidade e da 
sexualidade, por meio da violência sexual associada ao assassinato; 
com destruição da identidade da mulher, pela mutilação ou 
desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da 
mulher, submetendo-a à tortura ou a tratamento cruel ou degradante. 
(Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência Contra a 
Mulher – Relatório Final, 2013) 

 

Compreende-se que a efetividade da política de proteção da LMP poderá 

reduzir o número de feminicídios. Segundo a pesquisa Avaliando a Efetividade da 

Lei Maria da Penha (IPEA, 2015), a Lei fez diminuir em cerca de 10% a taxa de 

homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas, o que 

―implica dizer que a Lei Maria da Penha foi responsável por evitar milhares de casos 

de violência doméstica no País‖. A ampla e efetiva aplicação da LMP e a atualização 

da doutrina jurídica para inclusão das inovações que ela trouxe indicam, assim, um 

caminho para evitar que as vidas de milhares de mulheres tornem-se estatísticas 

alarmantes. 

 O reconhecimento da violação dos direitos humanos se faz necessário como 

ponto de compreensão para possibilitar a construção de uma consciência sobre a 
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violência contra a mulher, permitindo, assim, criar estratégias para a redução da 

violência doméstica e de gênero. Dessa forma, é importante ampliar a eficiência na 

atuação dos profissionais que trabalham com a temática de violência doméstica, 

assim como a consolidação e articulação da rede de atendimento, traduzindo-se 

pela oferta de um acesso mais eficaz para as mulheres em situação de violência 

doméstica. Segundo Sérgio Barbosa (2016), 

 

No feminicídio praticado por ex ou parceiro, um dos responsáveis, 
além do homem, é o Estado. É o serviço público, que infelizmente 
condena a uma morte já anunciada a milhares de mulheres ao não 
estruturar uma equipe especializada capaz de dar segurança para a 
mulher e responsabilizar aquele homem (Dossiê do Feminicídio, 
2016). 

 

A população avalia que o risco de feminicídio é real. Segundo a pesquisa 

Violência e Assassinatos de Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013), 

85% dos entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros ou 

ex, quando agredidas, correm mais risco de serem assassinadas. O silêncio, porém, 

tampouco é apontado como um caminho seguro: para 92%, quando as agressões 

contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, podem terminar em 

assassinato. Ou seja, o risco de morte por violência doméstica pode ser iminente. 

 Foi neste cenário que surgiu o projeto ―Guardiã Maria da Penha‖, tendo por 

objetivo fortalecer a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

especialmente as que já têm medidas protetivas deferidas, evitando a reiteração da 

violência e, principalmente, o feminicídio de mulheres protegidas pela LMP. O projeto 

―Guardiã Maria da Penha‖ está em sintonia com o Plano Nacional de Segurança 

Pública, lançado pelo Ministério da Justiça no ano de 2017, e que tem Natal/RN 

como uma das primeiras capitais a ser implantado. Entre as diretrizes do plano, para 

os primeiros dois anos de vigência, estão a redução dos índices de violência 

doméstica e de feminicídios. 

Diante do expressivo crescimento nos casos de violência doméstica e 

feminicídio que vêm sendo registrados no Estado do Rio Grande do Norte, o 

NAMVID passou a realizar discussões e refletir acerca de medidas que pudessem 

auxiliar as vítimas desse tipo de crime. A partir dessa reflexão, optou-se por realizar 

um encontro mensal com as vítimas de violência doméstica para prestar 

informações acerca: (1) de medidas protetivas deferidas; (2) de formas de violência 
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doméstica; (3) do que configura o descumprimento da medida protetiva; (4) do risco 

concreto do feminicídio; (5) dos serviços da rede de apoio que estão disponíveis 

para ela e para os seus filhos, além de realizar encaminhamentos quando 

necessário. Esse formato permite que o MP/RN mantenha um contato direto com a 

vítima, estabelecendo seu vínculo com o Ministério Público.  

Dessa forma, foi definido um modelo baseado na Busca Ativa junto às 

mulheres vítimas de violência doméstica, não aguardando sua procura espontânea 

pela Promotoria de Justiça, mas as convidando para prestar orientações e 

esclarecimentos. Após o momento do grupo de acolhida, há o atendimento individual 

com as vítimas, onde são preenchidas duas fichas. A primeira é a ―ficha social‖, e a 

outra é a ―ficha de avaliação de risco‖. Ambas têm o objetivo de realizar o 

acompanhamento da mulher que tem medida protetiva de urgência, conhecendo sua 

realidade familiar e o histórico da violência, bem como captando elementos para 

avaliar os fatores de risco para a mulher, mesmo com a medida protetiva de 

urgência deferida.  

 A ficha de avaliação de risco tem condições de indicar qual o grau de risco em 

que a mulher se encontra, para que a Promotora de Justiça decida sobre eventual 

pedido de modificação, reforço da medida protetiva, ou mesmo noticie o 

descumprimento ao Juízo. A mulher é acompanhada pelo NAMVID, 

independentemente do tipo de risco que está sofrendo. No entanto, a partir do 

preenchimento da ficha de avaliação de risco, a equipe pode realizar intervenções 

com o objetivo de proteger a vítima, a fim de evitar novos casos de violência 

doméstica e familiar e o feminicídio. 

A mulher é esclarecida sobre as formas de violência doméstica, o que 

configura o descumprimento e onde deve procurar auxílio nesse caso, sendo-lhe 

apresentadas, como referência de intervenção, as Promotorias de Violência 

Doméstica e Familiar. Além disso, são ainda referenciadas para serviços da rede de 

atendimento, tanto para elas como para seus filhos. Havendo demanda 

psicoterápica, as mulheres são encaminhadas para o serviço, bem como seus filhos, 

aos quais também são ofertadas matrícula e frequência na escola, serviços de 

saúde e ações sociais. 

Finalmente, o NAMVID desenvolve o projeto ―Grupo Reflexivo de Homens: 

por uma atitude de paz‖, oferecendo um serviço que é, ao mesmo, de 

responsabilização e de reflexão para homens autores de violência doméstica e 
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familiar, oportunizando desconstruções de conceitos, condutas e pensamentos 

acerca da masculinidade associada à agressividade e ao poder sobre as mulheres. 

 

 

4.3 O Grupo Reflexivo do Ministério Público 

 

O ―Grupo Reflexivo de Homens: por uma atitude de paz‖ foi idealizado para 

funcionar, pioneiramente, no país, no âmbito do Ministério Público, como um serviço 

de atenção aos homens autores de violência doméstica e familiar, e tem como 

objetivo geral a constituição de grupos de homens que estejam figurando no polo 

passivo de processos judiciais por estarem envolvidos em contextos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, com vistas a lhes proporcionar uma reflexão 

sobre suas atitudes (VERAS at al., 2014).   

Enquanto objetivos específicos, o programa visa propiciar a reflexão sobre o 

papel masculino e feminino na sociedade contemporânea; a promoção de um 

espaço de escuta compartilhada, através de troca de experiências; a discussão da 

LMP no contexto de violência doméstica e familiar para a promoção da igualdade de 

gênero, considerando as realidades vivenciadas; e a promoção de alternativas para 

um comportamento assertivo diante de situações de estresse, de tal forma que tenha 

como resultado o rompimento do ciclo de violências domésticas e familiares 

perpetrados contra a mulher, por meio da conscientização dos homens envolvidos 

neste contexto, evitando, dessa forma, a reincidência de casos de violência ora 

focados.  

Depois de criado o serviço, foi realizado um termo de cooperação técnica 

entre o MP/RN e o Poder Judiciário do Estado, os quais formalizaram o interesse 

comum de cooperar entre si, através de ações conjuntas que busquem a 

consolidação de programas educacionais, visando disseminar valores éticos e de 

respeito à dignidade humana, na conformação da Constituição Federal e da Lei 

Maria da Penha. No referido termo de cooperação encontram-se a criação e a 

delimitação das ações do ―Grupo Reflexivo de Homens: por uma Atitude de Paz‖, as 

quais se voltam à promoção de discussões sobre a questão da equidade de gênero, 

do respeito aos direitos humanos e da prevenção e do combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 
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Os homens se inserem nestes grupos, seja enquanto complemento ao 

cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, seja como 

cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ou em 

decorrência da aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 

89 da Lei nº 9099/95, ou ainda, enquanto condição decorrente do sursis penal, 

previsto no artigo 77 do Código Penal, por ocasião da suspensão condicional da 

pena aplicada em sentença penal condenatória e, enquanto cumprimento da pena 

acessória prevista no artigo 45 da Lei nº 11.340/2006, o qual modificou o artigo 152 

da Lei de Execução Penal. Entretanto, cerca de 95% dos homens que já passaram 

pelo grupo reflexivo foram encaminhados a partir da suspensão condicional do 

processo e a evasão ou descumprimento não chega a 2% dos inscritos. 

Estando encaminhado para cumprir uma das medidas acima citadas mediante 

a participação no grupo, o homem deve comparecer ao Núcleo de Apoio à Mulher 

Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público para receber as 

instruções iniciais a respeito de como se dará a execução do Grupo Reflexivo do 

qual fará parte. Neste momento, será realizado atendimento psicossocial. Primeiro é 

realizada uma entrevista com um questionário socioeconômico, pelo qual a 

assistente social busca identificar as necessidades socioassistenciais. Em seguida, 

a psicóloga, por intermédio da anamnese 51 , identifica possíveis dificuldades, 

motivações e/ou outros fatores que possam interferir na partição e interação com o 

grupo, além de colher a percepção do homem sobre a violência, o fato de estar 

respondendo a processo judicial, sua infância e o relacionamento conjugal que foi o 

âmbito da situação de violência. Este atendimento inicial é individualizado e 

acontece na sede do NAMVID, assim como os encontros em grupo também.  

De acordo com Veras et al (2014), os grupos são formados, cada um, por 

aproximadamente 10 a 15 homens, os quais participam de 10 encontros que, 

dependendo da disponibilidade dos integrantes do grupo, ocorrem uma ou duas 

vezes por semana, durante um intervalo de aproximadamente duas horas cada, na 

sede do NAMVID, no caso de Natal. Em cada encontro, é desenvolvida uma 

dinâmica específica com temática própria.  

                                                 
51

 Anamnese é um termo muito antigo que teve origem do Gregoana, que significa trazer de novo 
e mnesis, significando memória. Trata-se, nesse caso, de uma entrevista realizada pela psicóloga 
com a intenção de ser um ponto inicial ao Psicodiagnóstico. 
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Enquanto o DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional e o CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça divulgam que o índice de reincidência no sistema 

penitenciário comum é de cerca de 75%, o Ministério Público tem uma prática 

exitosa de quase 6 anos com índice de reeducação do homem autor da violência 

doméstica em 100%, ou seja, a reincidência é ZERO. Por óbvio, há um diferencial 

nas atividades do Grupo Reflexivo de Homens do Ministério Público, tendo em vista 

que o crime de violência doméstica não pode ser comparado às outras práticas 

delitivas e se caracteriza pela conduta reiterada. Conseguir atingir e manter o índice 

de reincidência ZERO foi, e vem sendo, uma das principais conquistas do Ministério 

Público, que comprovou que conseguiu atingir uma profunda reflexividade nos 

participantes, fazendo com que internalizassem a conduta e resultassem na conduta 

voltada para o comportamento assertivo e de paz nos lares, com ganhos não só 

para os participantes, mas também para os filhos, que não mais viverão em lares 

com violência e, sobretudo, para as mulheres, cujo desejo com o processo criminal é 

principalmente não ser mais vítima. 

É importante destacar que a iniciativa do Grupo Reflexivo de Homens, 

desenvolvida pelo MP/RN, foi usada como referência no Senado Federal para 

aprovação de uma alteração na Lei Maria da Penha, que passará a prever, 

expressamente, que a frequência no Grupo Reflexivo de Homens será determinada 

como medida protetiva, conforme o MP/RN já faz. O grande fundamento para a 

proposta de Projeto de Lei foi o resultado comprovado de índice de reincidência 

ZERO que o Grupo Reflexivo tem ostentado desde que começou as atividades. 

Seguindo o trâmite, o projeto de lei nº 9/2016, proposto pela Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa, segue para análise na Câmara dos 

Deputados.52  

O grupo reflexivo já foi implantado em Natal, Parnamirim, Macaíba e São 

Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte.  

A equipe do NAMVID já capacitou 25 equipes dos CRAS e CREAS no interior 

do Estado (São Gonçalo, Ceará-Mirim, São José do Mipibu, Senador Eloi de Sousa, 

Tangará, Sítio Novo, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pau dos Ferros, João Dias, 

Pilões e Alexandria) para realizem os grupos, como também equipes 

                                                 
52 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/senado-aprova-alterar-lei-maria-da-

penha-para-ressocializaragressores.html>  e em  <https://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7361-
iniciativa-do-mprn-inspira-projeto-de-lei-aprovado-nosenado>. 
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multidisciplinares da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e dos 

Juizados da Violência Doméstica de Familiar de Natal.  

Foram concluídas 32 turmas de grupos reflexivos de homens, com 305 

homens egressos, até junho de 2018, em Natal.  

Primeiro, houve uma articulação com o Judiciário para implementação do 

projeto e foi assinado um termo de cooperação técnica entre Ministério Público e 

Tribunal de Justiça. De acordo com o Termo de Cooperação Técnica firmado entre 

Ministério Público e Tribunal de Justiça, a formação dos grupos se dá a partir do 

encaminhamento do poder judiciário (Juizado de violência doméstica), em casos de 

deferimento das medidas protetivas previstas no artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

também em decorrência de aplicação do sursis penal previsto no art. 77 do código 

penal, como condição imposta por ocasião da suspensão condicional da pena 

aplicada em sentença penal condenatória, bem como medida cautelar alternativa à 

prisão preventiva.  

As atividades do grupo reflexivo são distribuídas em 10 encontros e o 

participante deverá comparecer a todos. Em seguida, são realizadas entrevistas 

individuais, com uma assistente social e uma psicóloga, com os homens para divisão 

nos grupos. Depois são realizadas as oficinas semanais e, ao final, gravado um 

vídeo sobre as experiências de cada um nos grupos. Concluída a participação 

integral no grupo reflexivo, a equipe multidisciplinar do NAMVID realiza visita 

domiciliar, no período de até 6 meses, e elabora relatório sobre o impacto da 

participação no grupo na família do homem.  

A suspensão condicional do processo só é aplicada nos casos em que há a 

aceitação do acusado e do defensor da mesma perante o Juiz. Durante o período de 

prova, que perdura entre 2 e 4 anos, o homem deve obedecer a certas condições 

legais, além de outras adequadas ao caso 53. E é justamente nessa possibilidade de 

                                                 
53

 § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a 

denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 
seguintes condições: 
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
II - proibição de frequentar determinados lugares; 
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 
atividades. 
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.  
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outras condições, que se formula a proposta de que ele participe do Grupo Reflexivo 

de Homens. 

Embora no ano de 2015 tenha sido aprovada a Súmula 53654 do Superior 

Tribunal de Justiça, cujo Enunciado proíbe a suspensão condicional do processo nos 

casos de violência doméstica, a súmula não é vinculante e continua a ser aplicada, a 

depender do entendimento do juiz de direito e do promotor de justiça que atuam em 

cada processo. 

Um dado bastante significativo é o de que o índice de reincidência destes 

homens é 0% (zero por cento), haja vista não haver nenhum outro processo com 

eles figurando no polo passivo em razão de violência doméstica e familiar contra 

suas respectivas companheiras. No entanto, tem-se notícia, no NAMVID, de que 

dois deles chegaram a praticar novas agressões contra suas companheiras, mas 

não houve a instalação de processos judiciais para a apuração destes casos.  

A equipe técnica que acompanha esses grupos ressalta que as 

transformações proporcionadas pelas atividades reflexivas em alguns dos homens 

participantes são tão significativas que eles, por vezes, são convidados, ou mesmo 

se oferecem, para retornar aos grupos com o propósito de manifestarem seus 

depoimentos junto aos demais sobre a real possibilidade de repensar as posturas e 

condutas e do quanto essa atitude poderá ressignificar as suas relações familiares, 

proporcionando um ambiente longe de conflitos, com a prevalência do diálogo, da 

compreensão e da afetividade.     

 

 

4.4 Oficinas dos encontros do grupo reflexivo 

 

Nos 10 encontros realizados, são utilizados recursos audiovisuais, corte, 

colagem, dinâmicas, textos e músicas e os homens conseguem estabelecer 

reflexões pertinentes à temática de violência de gênero agindo de forma respeitosa 

com as facilitadoras, funcionários do prédio e demais participantes. Foi observado, 

pelos relatórios e documentos de registros do NAMVID, que houve 

comprometimento dos participantes com os encontros, boa participação e 

                                                 
54

 Súmula 536 STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na 
hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 
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contribuição para as discussões em grupo, não apresentando resistência às 

atividades em grupo, nem às facilitadoras.  

Nos encontros, os participantes voluntariamente expressam sobre a 

importância do grupo para suas vidas, que o mesmo grupo deveria ocorrer nas 

comunidades como forma preventiva, e relataram o desejo da continuidade aos 

encontros. Diante disto, os participantes se disponibilizam a gravar um vídeo 

relatando sobre a experiência do trabalho desenvolvido na participação no grupo. 

Enfatiza-se que, no decorrer das atividades, os homens revelam, em reflexão crítica, 

que nos serviços oferecidos na rede de atendimento à mulher, não são 

oportunizados espaços de escuta para eles, além de observarem um déficit na 

qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da rede de atendimento à 

mulher vítima de violência doméstica e familiar, principalmente no que concerne à 

apuração dos fatos.  

Os atendimentos individuais acontecem na sede do NAMVID, assim como os 

encontros em grupo. O grupo é composto por, no máximo, 15 homens, que 

participam de 10 encontros, em grupo fechado e, ao final de cada encontro, os 

participantes e técnicos assinam uma lista de frequência. Os encontros ocorrem uma 

vez por semana, por aproximadamente duas horas. 

O primeiro encontro é voltado para a apresentação pessoal de cada 

participante, através de dinâmicas de grupo. Este encontro também objetiva o 

esclarecimento de dúvidas que surjam, além de ser o momento em que se 

estabelecem as regras de convivência, se sensibiliza sobre a importância do sigilo, 

se conhecem as expectativas dos integrantes do grupo, se coloca a importância dos 

encontros e, por fim, faz-se a apresentação e discussão do filme ―Acorda 

Raimundo... Acorda!‖55, dele se extraindo a reflexão sobre os papéis familiares e 

conflitos de convivência. 

Já no segundo encontro se faz a introdução das discussões de gênero com o 

desenvolvimento de dinâmicas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, 

trazendo para o debate questões biológicas, sociais, históricas e culturais. Além 

disso, se inserem também neste encontro reflexões sobre a violência.   

                                                 
55

  Curta-metragem de ficção, com duração de 16 minutos, produzido no Brasil, em 1990, pela CETA-
IBASE e Iser-vídeo, direção de Alfredo Alves. 
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No terceiro encontro, se propicia a discussão acerca da comunicação e a 

solução de conflitos a partir do diálogo. Nele se faz um trabalho motivacional.  

O quarto encontro, por seu turno, se propõe à identificação do comportamento 

agressivo com fins na prevenção da violência através do controle da raiva e da 

agressividade.  

É no quinto encontro que se introduzem considerações sobre os direitos 

humanos, trazendo o conceito de direito e suas interfaces. 

Chegando ao sexto encontro, o grupo é exposto à história da LMP e de sua 

execução. Neste momento, se possibilita o esclarecimento de dúvidas sobre 

questões jurídicas e legais dela advindas.  

O sétimo encontro trata sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas e se 

conceitua a dependência química, além de expor o efeito das drogas no organismo, 

pautando a identificação, a prevenção e o tratamento. Outro tema abordado neste 

encontro é a convivência familiar, identificando como se percebe a sua dinâmica, 

focando na importância da comunicação.  

No oitavo encontro, se aborda a saúde dos homens, especialmente a 

sexualidade, esclarecendo sobre as doenças sexualmente transmissíveis, os 

comportamentos de risco e identificando a violência sexual.  

No nono encontro tem-se a avaliação geral da equipe junto com os 

participantes, a verificação da situação familiar e as expectativas pós-grupo.  

O décimo encontro propicia o encerramento com momento motivacional. 

Geralmente, os homens se organizam e levam lanche para se confraternizarem. É 

apresentado um questionário avaliativo sobre a participação no grupo, não sendo 

necessário se identificar. O homem avalia a equipe do NAMVID, as instalações, a 

forma com que foram recebidos e demais aspectos logísticos e das dinâmicas do 

grupo. É também gravado um vídeo com quem do grupo deseja participar, falando 

como foi a experiência de participar no grupo reflexivo. Esse material serve para 

avalição constante da equipe do NAMVID, fazendo os ajustes que se mostrem 

necessários. 

No que se refere à avaliação, tem-se que se trata de avaliação sistemática e 

mensal, a qual se inicia no primeiro mês do grupo e se estende até o sexto mês 

após o encerramento, sendo feita tanto junto ao homem submetido ao grupo, quanto 

à sua família, através de técnicas de aplicação de questionários e entrevistas de 
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cunho avaliativo/qualitativo, com fins a verificação da aceitação e do impacto 

causado pelo grupo no cotidiano dos participantes.  

Ademais, também são realizadas avaliações técnicas, as quais se 

transformam em relatórios que são encaminhados, pela coordenação do NAMVID, 

ao Poder Judiciário, para fazer parte do processo criminal a que os homens 

respondem. Tais relatórios são produtos de dados obtidos a partir de entrevistas e 

questionários aplicados aos integrantes do grupo e também aos seus familiares, 

além dos colhidos por meio da observação técnica da equipe que desenvolve o 

projeto.   

 

 

4.5 Perfil social dos participantes dos grupos reflexivos de homens 

 

O perfil socioeconômico e familiar do universo dos 305 homens que 

frequentaram o projeto Grupo Reflexivo de Homens: por uma Atitude de Paz em 

Natal/RN foi traçado a partir da análise dos questionários por eles respondidos 

quando do atendimento psicossocial. O perfil se limita a conhecer os dados 

referentes ao vínculo com a mulher vitimada, à dependência química, à idade, à 

escolaridade, à ocupação, à etnia, à religião, à renda familiar e ao estado civil.  

Os gráfícos constantes da presente obra e muitos comentários sobre os 

grupos reflexivos foram cedidos por Vani Fragosa, autora do livro Violência 

Doméstica contra a Mulher: da invisibiliadade à luta pela superação (2018), 

resultante da pesquisa de conclusão do curso de Direito na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, da qual fui orientadora. 

No que se refere ao vínculo com a mulher, os resultados estão assim 

dispostos no gráfico 7 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

Gráfico 7 – Vínculo com a mulher 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Diante do gráfico 10 apresentado, pode-se constatar que quase 40%os 

homens, à época em que passaram pelo Grupo Reflexivo de Homens em razão de 

terem cometido violência contra as suas companheiras, continuam na relação, 

mesmo após a denúncia e cumprimento das condições da suspensão condicional do 

processo ou da pena. Tal dado se mostra bastante importante, posto que evidencia a 

necessidade fática da intervenção dessa natureza junto a esses homens com fins a 

ressignificação dos papéis de gênero, prevenindo assim, a reincidência, para que 

continuem no relacionamento afetivo-conjugal, sem o componente da violência.  

Alice Bianchini (2012) também constatou a importância de se reabilitar os homens 

com fins a diminuição da reincidência. Segundo os números do Juizado de Violência 

Doméstica contra a Mulher de São Gonçalo/RJ, referentes ao ano de 2009, menos 

de 2% dos homens que praticam violência contra a mulher e participam de grupos 

de reflexão voltam a agredir suas companheiras. Em Nova Iguaçu/RJ, na Baixada 

Fluminense, os reincidentes eram menos de 4%, até 2009. Uma pesquisa feita na 

Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de São Luiz/MA, 

não havia grupos para homens até 2009, revelou que 75% dos agressores eram 

reincidentes, um número superior à taxa de reincidência no Estado de São Paulo, 

que era de 58%, e no País, que era de 70%, em 2009 (BIANCHINI, 2012). 

Quanto à dependência química constatou-se que a maioria, correspondente a 

mais de 70%, afirmou não ser dependente química. 
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Gráfico 8 – Dependência química 

Fonte: NAMVID, 2012-2018 

 

O dado de que pouco menos de 30% dos homens passaram pelos grupos 

reflexivos de homens em Natal/RN se assumem enquanto dependentes químicos é 

motivo de atenção, posto que as drogas sejam substâncias que, em regra, inibem a 

razão e, assim, podem potencializar a violência.   

A equipe técnica, por sua vez, demonstra preocupação em se trabalhar essa 

questão do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas, entendendo-os como um fator 

potencializante da violência de gênero. Tanto é assim que no primeiro atendimento 

psicossocial, identificando a dependência química naquele homem que lhes foi 

encaminho, a equipe avalia a possibilidade de ele fazer parte de um dos grupos ou, 

se antes, se faz necessário encaminhá-lo para um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) a fim de que possa fazer o devido tratamento e, somente após o término 

desse tratamento é que ele estará apto a ser inserido no grupo. Além do mais, como 

já aludido anteriormente, o sétimo encontro dos grupos trata exatamente da questão 

do uso abusivo de álcool e outras drogas, conceituando a dependência química, 

tratando sobre os efeitos das drogas no organismo, numa perspectiva de 

identificação, prevenção e tratamento.   

Todavia, desta constatação importa frisar que não se pode afirmar, com 

precisão, que se o homem não estivesse sob o domínio do álcool e/ou outras drogas 

não teria cometido o ato de violência. Logo, embora o álcool e/ou outras drogas 

estivessem presentes em pouco mais de 30% dos casos, os mesmos não podem 

ser definidos como causas da violência de gênero, mas como fatores 

potencializantes.  
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Quanto à idade, constata-se que os adultos, os quais se inserem na faixa 

etária entre 25 e 59 anos, formam a maioria dos homens que pelos grupos 

passaram, alcançando índices acima de 90%, e evidenciando que há grupos de 

pessoas mais suscetíveis à prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

sendo relevante o marcador social geracional, conforme se verifica no gráfico 

adiante. 

 

Gráfico 9 – Idade dos participantes 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Em se tratando da escolaridade, menos de 6% deles não são alfabetizados. 

Os alfabetizados, em sua maioria, alcançaram apenas o ensino fundamental, 

prevalecendo, dessa forma, a baixa escolaridade entre os agressores, com índices 

de 53%. Entretanto, somados os que indicaram passar pelo ensino médio e pelo 

superior (concluídos ou não), os dados chegam a 47%, índice bastante significante 

que revela que a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher 

ultrapassa a questão da escolaridade, não estando ligada, necessariamente, ao 

baixo nível da educação formal, mas, além disso, se revela enquanto fenômeno 

multifacetário, encontrando raízes históricas e culturais, desenvolvida em nível 

relacional e social, perpassando as classes sociais, conforme discussão já travada 

nos capítulos antecedentes deste trabalho. 
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Gráfico 10 Escolaridade dos participantes 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

No que concerne à ocupação, o perfil dos homens ora analisado revela que 

mais de 80% deles encontra-se desempenhando algum tipo de atividade laborativa. 

Sendo de apenas 6% o percentual dos que não trabalham e também dos que se 

encontram desempregados, perfazendo um total de 12% dos que não percebem 

qualquer tipo de renda.   

Tais dados apenas reforçam a ideia bastante divulgada neste trabalho sobre 

as relações desiguais de gênero que culminam no uso e abuso de poder, além do 

controle das esferas públicas e privadas, demarcando os espaços como 

pertencentes a determinado gênero em detrimento do outro, estabelecendo, assim, 

seus estereótipos, o que, por vezes, dá continuidade à violência, haja vista ser 

constituída enquanto expressão das relações desiguais entre os gêneros, pelas 

quais se afirma a superioridade do gênero masculino, provedor e mantenedor da 

família, em contraponto ao feminino, dependente, comumente detentor apenas do 

espaço privado da casa, sob o jugo e domínio do seu provedor. 

Desta feita, esses dados, dispostos no gráfico 5 abaixo, remetem à reflexão 

sobre a questão da dependência financeira, a qual, comumente, é reivindicada 

enquanto um dos motivos pelos quais as mulheres não rompem com as relações 

conjugais opressoras por que passam, especialmente nos casos em que existem 

filhos, posto que, sem remuneração, a mulher se vê impossibilitada de prover o seu 

sustento e o de seus filhos.  Entretanto, a violência simbólica, já discutida, faz com 

as mulheres financeiramente independentes também sejam submetidas à violência 

doméstica e familiar perpetrada por seus respectivos companheiros (claro que em 
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número bem menor que as que não dispõem de renda própria), em alguns casos, 

inclusive, eles monopolizam suas rendas.  

 

Gráfico 11 – Ocupação dos participantes 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Dentre os 305 homens que passaram pelo Grupo Reflexivo de Homens do 

NAMVID, em Natal/RN, cerca de 27% se autodeclaram de etnia parda. Os que se 

declaram brancos somam quase 30%, um pouco abaixo do primeiro grupo étnico 

(gráfico 6), negros 12% e quase 27% de outras etnias ou não quiserem declarar. O 

quadro mostra que, no caso dos homens autores de violência, não há muita 

discrepância com relação a etnia. Ademais, deve-se ter em mente que tratar a 

variável étnica, necessariamente requer a compreensão da influência de aspectos 

históricos e sociais, posto que haja uma discriminação alicerçada na sociedade 

ligada ao componente da cor da pele, sendo já identificado em estudos de 

conhecimento geral que, no que tange à violência, no caso da urbana, os homens 

negros e pobres ao mesmo tempo em que são os principais algozes, são também as 

principais vítimas.   

No caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Mapa da 

Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil, há a revelação de que o índice de 

vitimização negra (o número de mulheres negras assassinadas em um comparativo 

com as brancas assassinadas) chegou a 66,7% em 2013, ou seja, 

proporcionalmente, morriam assassinadas, em 2013, 66,7% mais negras do que 

brancas. (WAISELFISZ, 2015, p. 34).  
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Gráfico 12 – Etnia dos participantes 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

No tocante à religião, 57% deles se consideram católicos; 18% evangélicos e 

2,7% espíritas, ou seja, quase 80% deles são cristãos, conforme demonstrado na 

ilustração 7.  Daí se constata a influência dos dogmas tradicionais cristãos 

absorvidos ao longo do tempo, pelos quais homem e mulher são detentores de 

papéis previamente definidos através do modelo patriarcal, os quais devem ser 

desempenhados resignadamente. Assim, as mulheres, enquanto designadas, 

ideologicamente, a serem subservientes, praticamente não têm acesso às esferas 

de decisão, posto que tal conforme a ―vontade de Deus‖, naturalizando, assim, a 

violência de gênero. Entretanto, vale ressaltar que, apesar de ainda persistir a forte 

influência desses dogmas conservadores cristãos, não se pode generalizar, posto 

que dentro desse universo existam cristãos que não comungam com tais dogmas.     

No cristianismo, via de regra, o feminino é associado ao mal, ao que é 

desviante. Somente a título de exemplo, Eva foi a mulher enganada pela serpente e 

que fez com que Adão caísse em pecado, enquanto Dalila, sabendo do segredo da 

força de Sansão, o traiu, cortando seus cabelos e tirando suas forças. 

Isso faz com que as mulheres, diante dessa cultura machista, sejam dispostas 

naturalmente à punição corretiva e, nas relações afetivas, o homem se arvora da 

condição de corretor, em busca de salvar uma alma pretensamente perdida. Por sua 

vez, a mulher cristã subjugada, se reconhece enquanto merecedora de castigo e 

punição. Logo, é inegável que a busca pela equidade de gênero passa, 

necessariamente, pela desconstrução destes dogmas conservadores (gráfico 13).  
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Gráfico 13 – Religião dos participantes 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Quanto à renda familiar, quase a metade deles, 49%, recebe um salário 

mínimo mensal, enquanto quase 11% sobrevivem com menos de um salário. Ou 

seja, 60% desses homens possuem vencimentos de até 1 salário mínimo. Por outro 

lado, um percentual significativo de 40% recebe dois ou mais salários mínimos (vide 

ilustração 8, abaixo). 

O gráfico permite desmistificar a tese de que a violência contra a mulher está 

presente apenas na parcela da população menos favorecida economicamente. 

Ainda que o percentual seja menor, não é possível desconsiderar que 37% dos 

pesquisados pertencem à classe média ou à nova classe média surgida a partir de 

2003, quando os programas sociais do Governo Federal passaram a dar acesso aos 

bens de consumo a milhares de cidadãos até então excluídos. 

Embora o acúmulo de renda não tenha necessariamente relação com a 

postura machista, não se pode desprezar a relação de poder imposta pelo capital, 

também patriarcal, na qual o provedor da casa, na maioria das vezes, é enxergado 

como um indivíduo hierarquicamente superior, sendo-lhe conferido o direito de 

adotar regras próprias, fazendo valer a sua vontade. 
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Gráfico 14 – Renda familiar. 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Por fim, quase metade dos homens aqui mencionados encontra-se em um 

relacionamento estável, seja enquanto casados (14%), seja em união estável (42%), 

conforme se observa na última ilustração. Os dados reforçam a tese de que a 

maioria dos casos de violência contra a mulher é provocado dentro de casa pelos 

próprios parceiros, fomentada em razão da hierarquização e divisão sexual dos 

papéis de gêneros, na consonância do que vem sendo abordado no desenvolver 

deste trabalho.  

Este gráfico, assim como o primeiro, revela o quanto é importante inserir os homens 

que passam por processos judiciais em razão de violência doméstica e familiar 

contra a mulher em grupos reflexivos que tenham como propósito a superação das 

situações de opressões de gênero vivenciadas e o rompimento com o ciclo de 

violência comumente reproduzido nessas circunstâncias.  
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Gráfico 15 – Estado civil 

 

Fonte: NAMVID, 2012-2018. 

 

Dessa maneira, os dados nas ilustrações acima expostos se somam à ideia 

de que a violência e, no caso, a violência de gênero, é um fenômeno sócio, histórico 

e cultural que, por assim ser, é de difícil definição, já que possui variadas formas de 

se manifestar.  Por conseguinte, a violência de gênero se manifesta tanto nos níveis 

macros quanto nos níveis micros da sociedade, perpassando classes sociais, etnias 

e religiões, em que diferenças culturais transmutadas de naturais forjam critérios que 

geram desigualdades sociais, econômicas e políticas entre os gêneros, as quais se 

concretizam e se ramificam por intermédio das instituições sociais que são instância 

de poder.   

   

 

4.6 Masculinidades e subjetividades em intervenção 

 

As construções culturais são perpetuadas através da linguagem, pela qual, 

conforme Klossowski (1984), se criam referências e referenciais, construindo 

identidades e memória histórica, dando vida e perpetuando códigos linguísticos, 

através dos quais se forjam estereótipos e se reforça o status quo pelas relações 

intersubjetivas estabelecidas. 

O autor defende que o modelo sociocultural vigente é fruto de códigos 

linguísticos perpetuados pelas instituições sociais. Combater essa cultura da 

hierarquização de gênero em que se subjuga um em detrimento do outro, e assim 

combater também a violência de gênero enquanto produto dessa hierarquização 

requer muito mais que a resposta punitiva do Estado ensejada até então pelo Direito 
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Penal. Faz-se necessário que sejam propostas, debatidas e reflexivas de mudanças 

de conduta que quebrem com esse paradigma e ressignifiquem os papéis de 

gênero. 

Logo, trabalhar com homens autores de violência doméstica e familiar contra 

mulheres numa perspectiva ressocializadora e transformadora vem se mostrando a 

pedra de toque da não reincidência de condutas violentas contra as mulheres. Para 

além da questão punitiva prevista em leis penais específicas e pelo Código Penal, os 

Grupos Reflexivos de Homens que vêm se disseminando pelo país, ainda que de 

forma ainda considerada lenta, desempenham função relevante dentro desse novo 

horizonte da ressignificação dos papéis de gênero, como bem afirma Souza (2008): 

 

A criação de centros ou de outros órgãos cuja atividade esteja 
voltada para a educação e a reabilitação daquelas pessoas que 
tenham sido autoras de violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui providência indispensável para se evitar a 
reincidência. (SOUZA, 2008, p. 177). 

 
Dessa forma, a Lei Maria da Penha inova quando propõe meios que 

extrapolam a repressão e a punição, se preocupando também com a prevenção, ao 

dispor, em seu artigo 35, inciso V, sobre a criação de centros de educação e de 

reabilitação para os agressores, sinalizando para o entendimento de que o trabalho 

reflexivo e responsabilizante com homens possibilita a promoção de novas posturas 

frente à questão de gênero, coibindo, assim, a reincidência da violência.  Além do 

mais, o artigo 45 desta lei modifica o disposto no artigo 152 da Lei de Execução 

Penal, o qual passa a prever que o juiz ou a juíza poderá, nos casos de violência 

doméstica e familiar, determinar o comparecimento obrigatório do homem em 

programas de recuperação e reeducação.  

Dias (2012), discorrendo sobre a Lei Maria da Penha na Justiça, afirma que 

tal medida assume relevância primordial na ressignificação dos papéis de gênero 

para a superação da violência, ao afirmar que ―a imposição de medida restritiva de 

direitos, que leve o agressor a conscientizar-se de que é indevido seu agir, é a 

melhor maneira de enfrentar a violência doméstica‖ (DIAS, 2012, p.139). Assim, a 

promoção da educação e responsabilização dos agressores com fins à prevenção 

de mais casos de violência de gênero se mostra como a alternativa mais viável, com 

maior condição de garantia de eficácia e efetividade, como bem expressa a autora, 

taxativamente:  
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[...] Só deste modo se poderá dar um basta às diversas formas de 
violência cometidas contra a mulher de forma tão reiterada e há tanto 
tempo. Ninguém duvida que a violência doméstica tem causas 
culturais, decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou a 
superioridade masculina, assegurando ao homem o direito 
correcional sobre a mulher e os filhos. (DIAS, 2012, p.139). 

 

Medrado (2008), ao tratar sobre a Lei Maria da Penha, corrobora com a 

reflexão de Dias, asseverando ―[...] que a lei, de certo modo, reconhece que para 

intervir no contexto da violência doméstica e familiar contra as mulheres, a partir da 

perspectiva de gênero, é preciso implementar ações que possam também incluir os 

homens‖ (MEDRADO, 2008, p. 83). Tais ações, para além dos mecanismos 

repressivos do Estado, devem propiciar reflexões acerca das relações de gênero 

estabelecidas, as quais reforçam as desigualdades sociais e a violência contra as 

mulheres, ressignificando-as com fins à promoção da igualdade de gênero, através 

de atividades reflexivas pedagógicas que proporcionem mudanças comportamentais 

efetivas. Nesse contexto, urge aprofundar o debate sobre os Grupos Reflexivos de 

Homens. 

Desta feita, vê-se que tais intervenções propostas pela Lei Maria da Penha, 

em seus artigos 35 e 45, vêm ganhando concretude nos municípios brasileiros, 

através da criação e implementação de Grupos Reflexivos de Gênero, pelos quais, 

os homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher egressos do 

serviço são levados a refletir que, embora encontrem justificativas e privilégios no 

modelo societário vigente que legitima a violência, são também responsáveis por 

promover mudanças na trajetória doméstica e familiar vivenciada até então, através 

da compreensão de aspectos relacionados à questão de gênero, do que se tem 

enquanto masculinidade e da relação dela com o uso da violência e a questão do 

poder, numa perspectiva da equidade de gênero. 

Portanto, o enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

através de políticas públicas, mesmo muito recente no país, vem sinalizando que 

punir o homem autor da violência no rigor da lei penal e proteger a vítima são 

caminhos necessários. Contudo, trabalhar o homem numa perspectiva 

ressocializadora, mostra-se essencial para se evitar a reincidência e promover 

mudanças de posturas nas mais variadas instâncias da sociedade, atingindo todas 

as estratificações sociais.  
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Essa diretiva já tem sido sinalizada em Conferências Internacionais sobre 

População e Desenvolvimento promovidas pela ONU, nas cidades do Cairo, em 

1994, e Beijing, em 1995, evidenciando a necessidade de se envolver o público 

masculino como importante coautor nas transformações das desigualdades de 

gênero em busca da equidade e, consequente superação da violência de gênero.  

No entanto, há que se ressaltar que não se trata de conflito de atuação entre 

o poder judiciário e a política pública de saúde, haja vista não possuir viés 

psicoterapêutico, não substituindo, assim, acompanhamentos médicos e 

psicológicos necessários. Ao contrário, trata-se de um trabalho que complementa tal 

política, como bem sintetiza Souza: 

 

No grupo reflexivo, os participantes não são considerados como 
pacientes portadores de determinada patologia que os torna 
violentos, mas sim como indivíduos inseridos e formados em um 
meio cujas premissas básicas favorecem a conduta de violência. 
Considera-se, portanto, que possuem consciência para compreender 
os danos que causaram, responsabilizarem-se por estes e se 
comprometerem a não repeti-los, com base nos fundamentos que 
aprenderam nas discussões do grupo. (SOUZA, 2015, p. 36). 

 

 As questões que são trabalhadas, a partir das oficinas, são direcionadas aos 

temas de cada uma delas, mas o que surge, espontaneamente, nas falas em grupo, 

são consideradas e recebem a devida intervenção. A análise dos relatórios de 

participação nos grupos revela algumas falas riquíssimas em significado, para a 

discussão de gênero, dignas de serem reproduzidas na presente pesquisa. 

 ―Como um negócio tão pequeno chegou na justiça? Poderíamos ter resolvido 

em casa‖ (homem pardo, entre 50 e 55 anos, mestre de obras). Com essa 

colocação, o homem não havia se dado conta que o ato que cometeu era grave e 

merecia intervenção. Se sentiu injustiçado, no primeiro momento, por achar sua 

conduta de uma irrelevância tamanha que poderia resolver em casa, sem ajuda de 

terceiros.  

―Eu não confio em mulher dirigir ônibus‖ (homem pardo, entre 50 e 55 anos, 

mestre de obras). Percebeu-se a internalização de um padrão de comportamento 

relativo a papéis de gênero que não reconhece como natural o que não se conforme 

nesses papéis. 

Vigilante, pardo, com aproximadamente 40 anos afirmou que ―com certeza, 

para ele ter batido na mulher, ela só pode ter traído‖. O pensamento que legitima a 
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violência para resolução de determinados conflitos é comum ser ouvido nos grupos 

de homens. Além de pressupor que, para o homem ter praticado um ato de 

violência, a mulher deve ter dado causa, motivo, ainda chancela a agressividade 

para certas condutas, especialmente a traição. 

―O meu caso foi com um contrabando. Minha mulher nem sabe disso‖ 

(homem pardo, entre 50 e 55 anos, autônomo). Nesse caso, o homem tentou 

justificar que a violência aconteceu contra uma mulher fruto de relacionamento 

extraconjugal, que chama de contrabando, como se pudesse ser com ela agressivo 

por causa dessa condição. 

―Eu não bati nela, bati no atrevimento dela‖ (homem pardo, entre 45 e 55 

anos, motorista). A separação feita pelo homem entre a mulher e o seu 

comportamento foi algo muito interessante. Na visão dele, a reação violenta era 

contra o que a mulher estava fazendo, que considerava ousadia e atrevimento. Não 

era contra ela. Ele não queria machucá-la, mas não aceitava que ela não se 

conformasse aos papéis sociais e que quisesse ser livre. 

―A mulher fica querendo ser mais do que o homem. A voz ativa tem que ser do 

homem‖ (homem pardo, entre 40 e 45 anos). ―Quem foi o homem que nunca bateu 

ou mordeu sua mulher?‖ (homem branco, 19 anos, estudante). ―Eu pensei que não 

poderia bater na mulher dos outros, pensei que na minha podia‖ (homem branco, 

entre 40 e 45 anos, policial). ―Ela também é agressiva‖ (homem branco, 

aproximadamente 35 anos, empresário).  

 Embora se afigurem colocações negativas, a participação sincera nos grupos 

é o que pode enriquecer a troca produzida entre eles, com intervenção da equipe 

técnica. Quanto mais eles falam o que pensam e como se comportam, maior será a 

profundidade do debate, com mais chances de atingir a reflexividade que pode 

produzir mudanças. 

Há outras falas, positivas, que foram observadas nos relatórios. Um homem 

pardo, entre 40 e 45 anos, pedreiro, disse: ―hoje sei que existem outros tipos de 

violência, existe também a psicológica‖. E outro, ―eu tive três relacionamentos e em 

todos eu bati. Dou graças a Deus por essa ter me denunciado, porque não quero 

mais isso para mim. Quero dar certo com essa mulher‖ (homem pardo, entre 35 e 40 

anos, pintor). 

―Era para existir um trabalho nas comunidades. Talvez se tivesse ouvido 

essas discussões, não teria chegado na justiça‖ (homem branco, entre 50 e 55 anos, 
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autônomo). ―Aqui nós somos ouvidos e nos sentimos bem‖ (homem negro, entre 55 

e 60 anos, pintor). ―Ainda não estou preparado para terminar o grupo. Preciso de 

ajuda‖ (homem pardo, entre 40 e 45anos, autônomo).  

O grupo reflexivo de homens é heterogêneo. Há homens com marcadores 

sociais bastante distintos participando do mesmo grupo. Políticos, policiais, 

motoboys, advogados, motoristas, trabalhadores de construção civil, mecânicos, 

professores, religiosos, empresários, servidores públicos, estudantes, 

desempregados, aposentados, dentre tantas outras ocupações, compõem os 

grupos. Quanto mais diversos, maiores as chances de intervenção positiva. Jovens 

de 18 anos com idosos de 70 anos, pode parecer que há distância que prejudique a 

troca. Mas a experiência demonstra que não, inclusive quando misturados com 

outros de 20, 40, 55 ou 60 anos.  

As percepções sobre masculinidades, papéis sociais de gênero, 

comportamentos, reações, relacionamento com filhos, relatos de dificuldade de 

expressar sentimentos, chorar, desejo de se sentir reconhecido, de que alguém sinta 

saudades dele ou diga que o ama, constituem oportunidades ricas proporcionadas 

por essa diversidade na composição dos grupos reflexivos. 

As chances que essas discussões provoquem reflexividade são reais. Tanto é 

que, em quase 6 anos realizando grupos reflexivos ininterruptamente, o NAMVID 

não registrou nenhum caso de reincidência dos homens egressos do programa, o 

que se traduz em um efetivo serviço que pode modificar padrão de comportamento e 

pensamento. Não porque tenha índice zero de reincidência, mas porque nos outros 

grupos reflexivos, mesmo onde há reincidência, o índice é muito pequeno, não 

chegando a 2%, ficando muito distante da reincidência do sistema penitenciário 

comum, repressivo, de encarceramento, que é de 70%. O mérito dos grupos 

reflexivos é dar voz aos homens para falarem sobre suas masculinidades, 

oportunizando um espaço de acolhimento para pensarem o que nunca pensaram. A 

conduta internalizada e naturalizada passa pelo crivo da reflexão. E aí que se 

produzem os questionamentos, as contestações, os confrontos, as negociações 

consigo mesmo e com o grupo, e as mudanças podem se produzir. 

Busca-se compreender quais as relações entre homens, masculinidades e 

violência, chegando à conclusão de que os processos de socialização dos homens 

na sociedade ocidental construíram a ideia de que o comportamento violento dos 

homens é entendido como um grau de aferição da masculinidade (NOLASCO, 
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2013). E que no âmbito da violência doméstica, os homens recorrem à violência 

como meio para reafirmar a lógica patriarcal de dominação das mulheres (DIAS, 

2012).  

Nada obstante, traz-se à tona os ensinamentos de Berenice Bento (2015), 

que disserta sobre a identificação de formas variadas de masculinidades, 

reafirmando a proposição de Scott, sobre o gênero ser algo passível de variações 

modificações. 

Nesse espectro de possibilidades, a experiência de efetiva transformação, 

comprovada pela pesquisa qualitativa e quantitativa, não deixa dúvida de que não há 

como intervir me situação de violência de gênero contra a mulher, prescindindo dos 

grupos reflexivos de homens, que devem ser regra em todos os processos. 

A Comissão sobre o status da mulher na Organização das Nações Unidas, 

expediu recomendação no sentido de que, para o enfrentamento à violência 

doméstica e familiar contra a mulher, os estados devem: 

 

Criar, desenvolver e implementar um conjunto de condições e apoiar 
o estabelecimento de serviços de reabilitação, a fim de incentivar e 
trazer mudanças nas atitudes e comportamentos dos perpetradores 
de violência contra mulheres e meninas e para reduzir a 
probabilidade de reincidência, inclusive em casos de violência 
doméstica, estupro e assédio, bem como monitor e avaliar o seu 
impacto e o efeito. (ONU, E/2013/27 - E/CN.6/2013/11, item ggg). 

 

Na mesma posição e compreendendo sua importância, a Resolução do 

Conselho de Ministros da Europa também recomenda grupos de educação de 

agressores como forma de enfrentamento à violência. 

Dentre os enunciados da Comissão Permanente de Violência Doméstica, que 

congrega promotores de justiça de todo o país que trabalham na área, órgão ligado 

ao Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores 

Gerais de Justiça, aprovou enunciado indicando a importância dos grupos reflexivos 

de homens como uma prática protetiva à mulher em situação de violência. 

 
 

Enunciado nº 19 (001/2015): 
 
Os programas de reeducação do agressor, a exemplo dos grupos 
reflexivos e centros de educação e reabilitação, fazem parte das 
políticas integradas de proteção às mulheres. (Aprovado na Plenária 
da I Reunião Ordinária do GNDH de 04 a 06/03/2015 e pelo 
Colegiado do CNPG em 23/03/2015). 
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Da mesma forma, a Comissão Permanente de Violência Doméstica aprovou 

enunciado indicando que a participação nos grupos reflexivos pode ser feita através 

do deferimento de medida protetiva, anunciando que proporcionar um lugar de 

reflexão para o homem sobre masculinidade, gênero e violência é uma medida de 

proteção à mulher. 

 

Enunciado nº 20 (002/2015): 

 
Dentre outras medidas protetivas de urgência que obrigam o 
agressor previstas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, é possível a 
determinação de comparecimento obrigatório a programas de 
reeducação ou grupos reflexivos. (Aprovado na Plenária da I 
Reunião Ordinária do GNDH de 04 a 06/03/2015 e pelo Colegiado do 
CNPG em 23/03/2015). 

 

 Embora as medidas protetivas sejam típicas e atípicas, podendo o juiz de 

direito indicar outras que não estão previstas em lei, para institucionalizar essa 

proposta, a senadora Regina Souza (PT/PI) protocolou Projeto de lei nº 9, de 2016, 

no Senado, prevendo a alteração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), para estabelecer a medida protetiva de frequência a centro de 

educação e reabilitação do agressor. 

 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, de 1979, anuncia que: 

 

Artigo 5º - Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas 
para: 
a) modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e 
mulheres, com vistas a alcançar a eliminação de preconceitos e 
práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam 
baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos 
sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicação a Violência 

Contra a Mulher, conhecida como ―Convenção de Belém do Pará‖, anuncia que 

 

Artigo 8    -   Os Estados Partes convêm em adotar, 
progressivamente, medidas específicas, inclusive programas 
destinados a: 
2. modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e 
mulheres, incluindo a construção de programas de educação formais 
e não-formais apropriados a todo nível do processo educativo, para 
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contrabalançar preconceitos e costumes e todo outro tipo de práticas 
que se baseiem na premissa da inferioridade ou superioridade de 
qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e 
a mulher ou legitimam ou exacerbam a violência contra a mulher; 
 

A par da normatização internacional, a Lei Maria da Penha, nos artigos 35 e 

45 indicam que os homens podem ser encaminhados a centros de educação e 

reabilitação. A reeducação é feita pelos grupos reflexivos, atualmente. E a 

reabilitação é feita pelos serviços de apoio a dependentes químicos ou com doenças 

mentais. 

Para Eva Blay (2014, p. 27), ―os dados mostram que a variedade de caminhos 

dos grupos de reflexão leva a otimistas conclusões. Os homens que passam pelos 

grupos tendem a mudar seus comportamentos. As reações imediatistas são 

substituídas por momentos de reflexão‖. 

Acredita-se que os grupos reflexivos trazem a possibilidade de propiciar 

novos padrões de masculinidade que alterem comportamentos e valores que 

legitimam a violência contra as mulheres, especialmente na desassociação do fato 

de que para afirmar o masculino deve-se agir com violência. Sendo o 

comportamento culturalmente construído, ele pode ser reelaborado, desconstruído e 

desestruturado.  

Importa registrar que, conforme consta do segundo capítulo, o problema da 

violência doméstica contra a mulher tem fonte na cultura, a partir do processo de 

socialização primária, que internaliza normas de conduta para as masculinidades, 

podendo os homens segui-las ou delas se afastar, mas que têm relação intrínseca 

com a legitimação da violência de gênero. Por isso mesmo, somente é possível uma 

alteração nesse padrão de comportamento aprendido, através de um serviço capaz 

de proporcionar escuta e reflexão, questionando lugares, a própria masculinidade, 

papéis gênero, mitos e verdades sobre homem e mulher, deixando de ser algo 

naturalizado, para ser um comportamento mais reflexivo. 

É nesse ponto que reside o sucesso das iniciativas de serviços com homens, 

que não deixam a reincidência ultrapassar os 2% no país inteiro, num tipo de 

conduta que, por sua natureza, em razão do ciclo da violência, é reiterado. A 

violência doméstica contra a mulher não acontece no dia tal, em tal lugar e de 

determinada forma, como narra a denúncia. Geralmente, é uma prática, um padrão 

de comportamento que se repete muitas vezes dentro de casa. Isso quando o autor 
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não responde a processos em relação a vítimas diversas. Ou seja, muda de mulher, 

mas não muda de conduta.  

Nessa perspectiva, os grupos reflexivos podem ser a grande aposta para a 

efetividade da Lei Maria da Penha, no seu papel protetivo da mulher em situação de 

violência, havendo previsão expressa sobre sua utilização, mas pouquíssimo 

utilizada, em razão da clara opção punitivista dos operadores da lei. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como itinerário o esforço em procurar responder provocações 

a partir do diálogo entre o campo (performances e expressões de gênero, 

masculinidades e relações com a violência doméstica) e as teorias sobre gênero e 

masculinidades, bem como se são essas masculinidades que estão no ―banco dos 

réus‖ quando se está diante da aplicação criminal da Lei Maria da Penha. Afinal, se 

apresenta a Lei Maria da Penha como um instrumento normativo capaz de 

solucionar o conflito de violência de gênero?  

As discussões sobre gênero e masculinidades levam à conclusão de que o 

processo de socialização primária internaliza perspectivas de padrões de 

comportamento associados ao masculino e ao feminino, havendo uma nítida 

associação entre virilidade e masculinidade. Essa virilidade é confundida com força, 

poder, agressividade e violência. 

Segundo Scott (1989), a compreensão da relação entre gêneros e 

representações sociais de poder apresenta outro desdobramento, que é o 

entendimento de que o gênero é o meio pelo qual o poder é articulado na sociedade, 

na medida em que os atributos que definem o que é ser homem ou mulher 

estabelecem permissões, negações ou diferenciações de acesso aos recursos 

dispostos em sociedade, sejam eles materiais, sociais e/ou políticos. 

Com efeito, como defende Sarti (2004), é preciso a adoção de uma 

perspectiva que rompa com a visão feminista dicotômica que adota a noção de 

dominação, desconsiderando o jogo relacional de poder entre o eu e o outro. Para 

ela, se o pressuposto for a dominação, um será necessariamente o dominador e o 

outro dominado, desconsiderando os deslocamentos e negociações que podem 

ocorrer na troca com o outro. Nessa mesma linha de pensamento, concordamos 

com Berenice Bento (2015), para quem a história e a cultura são referenciadas pela 

heteronormatividade, a qual é referendada pela ideologia da complementaridade dos 

sexos. 

Os estudos sobre masculinidades, que surgiram a partir da necessidade de se 

contrapor aos estudos feministas que demonizavam os homens, e confundiam 

mulher com a categoria gênero, deram origem a teorias que tentam explicar as 

relações de poder dos homens sobre as mulheres e a implicação entre 

masculinidades e violência de gênero. Se por um lado estudar as masculinidades, 
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sob diversos aspectos, foi importante para o equilíbrio nos estudos de gênero e a 

compreensão mais ampla da categoria ―gênero‖, dentro de uma historicidade, 

considerando as estruturas de poder e outros marcadores sociais, agora não mais 

se mostra necessário. Acredita-se que os estudos sobre masculinidades não têm 

como se sustentar enquanto um campo autônomo. Os estudos são sobre gênero, 

sem que se tenha que acionar a máquina binária de masculino ou feminino, sempre 

na tensão e oposição, devendo-se reconhecer a diversidade, sem os marcadores de 

gênero masculino ou feminino. A questão que se sobressai nos estudos sobre 

gênero é como se mantém a desigualdade, sabendo-se que, quanto maior a 

desigualdade de gênero, maior a violência. 

É necessário pensar em construção histórica das relações de gênero. Se 

sempre existiu a violência e a desigualdade, também se registra que a contestação 

sempre foi real. Nunca houve subordinação completa. Sempre houve rebelião. 

Nenhum dos direitos que hoje são garantidos à mulher veio sem pressão, 

contestação, insubordinação. Se é verdade que sempre existiu uma ordem de 

gênero, também é verdade que sempre existiu uma desordem e subversão. As 

mudanças sociais e no campo da subjetividade são lentas, mas acontecem. 

Nesse ponto, acredita-se que a categoria trabalho é ponto chave, 

estruturante, para que as mudanças no caminho da igualdade aconteçam. Pensar 

como se dá a insistência das demarcações entre o trabalho feminino e o masculino, 

a discriminação e a exclusão nos locais de trabalho, em termos de oportunidades 

para fazer uma carreira, bem como o acúmulo de riquezas. Esses marcadores 

determinam lugares nos espaços públicos e privados e as exclusões e 

discriminações, alimentando e legitimando as relações de poder que relacionam 

masculinidade e violência de gênero, como se demonstrou. 

A divisão sexual do trabalho deve ser vista como parte do sistema 

generalizado de produção, consumo e distribuição relacionado ao mundo público. 

Isso porque as relações de poder são estruturadas para que a autoridade se 

mantenha em casa, nas instituições, nos postos de trabalho e em todas as outras 

áreas da vida em sociedade. Além disso, não se pode dizer que gênero articula 

poder, sem que esteja marcado e implicado com outros marcadores sociais, como 

etnia, geração, regionalismo, classe social, religião, escolaridade, dentre outros.  

Para diminuir a desigualdade e, portanto, também a violência de gênero 

contra a mulher, são necessárias, no campo político-normativo, políticas públicas 
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afirmativas que diminuam a distância de poder entre gêneros, fazendo com que, o 

que é da ordem cultural, passe a ser desestruturado pela adoção de posturas 

político-administrativas e normas que garantam a paridade. 

É certo que as mulheres vêm conquistando espaço no mercado de trabalho 

brasileiro, mas mantém-se a situação de desigualdade referente às oportunidades 

de trabalho entre homens e mulheres, aos salários e à ocupação de cargos de poder 

e decisão. Há estudos que demonstram que a situação da maternidade piora essa 

desigualdade. Mulheres não são aceitas no mercado de trabalho, mudam de 

profissão ou de carga horária para se responsabilizarem, também, pelos cuidados 

dos filhos e afazeres domésticos. No Brasil, não existe, por exemplo, a licença-

parental, que distribui o tempo de cuidados com os filhos recém-nascidos entre 

homens e mulheres. A iniciativa já é adotada em 58 economias. 

A Fundação Getúlio Vargas – FGV – pesquisou, até 2016, um total de 247 mil 

mulheres do setor privado que fizeram uso da licença maternidade entre 2009 e 

2012 e constatou que 48% delas foram demitidas em até 1 ano após findar a 

licença. Outro dado importante foi relatado pelo Banco Mundial, ao comparar a 

legislação de 189 países, em diferentes temas relacionados à desigualdade de 

gênero, indicando seu impacto sobre a inclusão econômica das mulheres.  

A legislação precisa ser firme em corrigir distorções que levam à 

discriminação e à desigualdade de oportunidades. Diferenças não devem ser 

oportunismos para desigualdade.  A proteção do mercado de trabalho da mulher, 

com a adoção de determinações específicas, visando à paridade, parece ser um 

ponto crucial para a diminuição da violência de gênero contra a mulher, porquanto, 

como visto, a violência está diretamente associada à desigualdade e relações de 

poder resultantes. 

 Partindo dessa perspectiva de gênero, no campo criminal, a pesquisa 

procurou demonstrar como a opção punitivista da Lei Maria da Penha, proibindo a 

utilização dos institutos despenalizadores como alternativas de responsabilização, 

tem permitido que a resposta do sistema jurídico-penal se configure como um 

discurso falacioso, impotente e completamente dissociado da funcionalidade da lei 

protetiva. 

Acreditando que a violência não está associada às masculinidades como 

essência, mas que é fruto de uma construção cultural, pode-se pensar em um 
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modelo de responsabilização que atue, efetivamente, nessa perspectiva pedagógica 

de desconstrução. 

O caminho escolhido pelo movimento feminista, na Lei Maria da Penha, de 

responder com punitivismo um problema social, dificilmente traria resultados 

confortantes, como se demonstrou. O que se tem hoje é a massificada insatisfação 

das mulheres, usuárias do sistema de justiça que aplica a Lei Maria da Penha, com 

a solução na qual ela não participa, não a escuta e não dá oportunidades de 

mudanças de condutas ou resolução integral das necessidades dessas mulheres. 

Os anseios punitivistas do movimento feminista e de mulheres que nortearam a 

inserção no artigo 41 da Lei Maria da Penha não se comunicam com as reais 

expectativas das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Segundo informações do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2016, 

chegaram 290.423 novas ações penais por crimes de violência doméstica nos 

tribunais do país, sendo que já existiam 490.327 pendentes, aguardando julgamento, 

mesmo considerando que 208.901 processos foram arquivados sem qualquer 

solução, seja pelo decurso do tempo de prescrição, promoção de arquivamento ou 

outra causa de extinção da punibilidade. O resultado é uma taxa de 

congestionamento na média superior a 60%, tendo em vista que a velocidade que 

entram os processos não é a mesma que eles são apreciados pelo judiciário. 

 No ano de 2016, embora o judiciário tivesse 490.327 processos pendentes, 

somente 29.192 processos foram para execução penal, o que significa que o 

percentual de condenação foi de 5,95%. Enquanto isso, o percentual de 

arquivamento foi de 42,6%. Ao que parece, o uso do processo penal tradicional, a 

justiça retributiva, objetivamente, não está surtindo o efeito desejado.  

Poder-se-ia até observar que o uso da Lei 9099/95 também causava um 

grande número de prescrição e as penas não eram aplicadas. A referência é correta. 

E é correto também afirmar que, do mesmo modo, depois da Lei Maria da Penha, o 

processo não oportuniza a discussão sobre gênero, violência e reflexão com 

possibilidade de mudança de comportamento. O tem se tem hoje é o mesmo. Talvez 

pior. Porque o objetivo principal da Lei Maria da Penha é a proteção da vítima, 

inclusive no processo penal. Há uma promessa com a promulgação da Lei Maria da 

Penha e é preciso que se atente para esse fato. A expectativa das mulheres, do 

movimento feminista, dos operadores do direito e, pode-se dizer, de uma forma 
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geral, era de que a Lei Maria da Penha resolvesse, mesmo que no decorrer no 

tempo, o problema da violência doméstica. 

Regista-se que o problema não está na Lei Maria da Penha, mas na sua 

aplicação e, especialmente, pela opção punitivista que a referencia. Além da 

subtração completa da voz na vítima, de deixá-la fora da construção da solução para 

o conflito, não ouvir a palavra da vítima e não considerar todas as demandas que 

emergem do fato de estar em situação de violência, também não contribui, 

igualmente, na perspectiva restaurativa para a discussão de papéis de gênero. 

 O que temia o movimento feminista com o anseio punitivista, ao proibir a 

aplicação dos institutos despenalizadores, continua a acontecer. Ou seja, o número 

altíssimo de prescrição e menor de taxa de condenação criminal. 

Zaffaroni (2010) explica que o slogan político do momento é fingir que todos 

os conflitos sociais podem ser resolvidos por meio do poder punitivo. Mais fácil do 

que resolver os conflitos, é criminalizá-los. Concordamos com o autor quanto objeta 

que não se justifica esse endurecimento na aplicação do direito penal - aos crimes 

de violência doméstica -, retirando direitos e garantias processuais dos acusados, 

especialmente os institutos mais céleres, eficazes, que responsabilizam sem castigo, 

porquanto têm perspectiva restaurativa. 

Se a pesquisa aponta que o cerne do conflito está na construção social, bem 

como em iniciativas de serviços que trabalham o autor da violência doméstica e 

familiar na perspectiva educativa, reflexiva e pedagógica, ao mesmo tempo que 

responsabilizante, não há como apostar no sistema exclusivamente retributivo no 

campo criminal, como se fosse a solução terminativa para a violência de gênero. 

A Lei Maria da Penha, enquanto microssistema de proteção integral das 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, previu as medidas protetivas 

de urgência como o coração desse marco normativo. E fez bem ao garantir o 

cumprimento dessa ordem de proteção com prisão ao autor desobediente. Se o juiz 

de direito determina a proteção da mulher, com previsão de ações e omissões 

específicas por parte do autor da violência, esta ordem deve ser obedecida para que 

se garanta que a vítima não será mais vítima.  

Uma vez recalcitrante, o autor poderá ter sua liberdade restringida com a 

prisão preventiva. Fora essa hipótese, na maioria dos casos que chegam aos 

juizados da violência doméstica e familiar, com previsão de penas pequenas, quase 

não há prisão decorrente de condenação criminal. Ou seja, o discurso penal promete 
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o que não consegue cumprir. Nem mesmo ao movimento feminista, que insistiu na 

pena de prisão, a aplicação da Lei Maria da Penha atende. 

 A prática de grupos reflexivos de homens, dentro do sistema de justiça-penal, 

tem demonstrado uma diminuição radical nos índices de reincidência, em 

comparação com o modelo retributivo, por oportunizar a discussão de gênero, 

reflexividade e operar na mudança efetiva de conduta. 

No Brasil, os grupos reflexivos constituem uma forma de intervenção 

interessada na problematização de modelos de masculinidade (e feminilidade) e na 

construção de alternativas para homens que instrumentalizam a violência em suas 

relações. Esses grupos são anteriores à Lei Maria da Penha, mas frequentemente 

se vinculam a ela após sua promulgação em 2006, tendo previsão expressa no seu 

texto. 

Os trabalhos de pesquisa analisados que trazem relatos de experiências de 

atenção a homens denunciados por violência conjugal sinalizam a importância de 

serem promovidos espaços de reflexão para esses homens. Rearfima-se, portanto, a 

importância de serem realizados trabalhos pedagógicos, com a discussão sobre 

papéis sociais de gênero, relações de poder, alternativas ao comportamento e 

comunicação violentos, questionamentos sobre padrões de conduta que legitimam a 

violência, levando à desconstrução e desnaturalização do comportamento agressivo 

associado à masculinidade e, por consequência, à virilidade. 

Acredita-se que a pertinência do manejo dos institutos despenalizadores, a 

exemplo da suspensão condicional do processo, aliados às condições que incluam a 

vítima no processo de construção da solução para o conflito, atendendo às suas 

expectativas de proteção integral, reparação dos danos e garantindo a participação 

efetiva dos homens em situação de violência nos grupos reflexivos pode ser o 

caminho para prevenir novas condutas agressivas, provocando uma reflexividade 

apta a produzir uma real mudança de pensamento e conduta no que se refere à 

violência de gênero contra a mulher. 
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