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RESUMO 

 

Esta pesquisa procurou analisar a produção de sentidos sobre gênero e violência contra a mulher 

por profissionais e por homens envolvidos em um grupo reflexivo para homens autores de 

violência contra a mulher, na cidade de Natal/RN. Para tanto, realizou-se observação 

participante durante 10 sessões, com registros em diário de campo. Em um segundo momento 

foram feitas entrevistas semiestruturadas com dois homens integrantes do grupo e duas 

profissionais facilitadoras. A análise dos dados foi amparada na perspectiva do construcionismo 

social. Os repertórios discursivos sobre as relações de gênero e a violência contra a mulher 

revelam ainda ser comum os homens reforçarem modelos estereotipados, naturalizados e 

essencialistas de masculinidade-feminilidade. Diferentes sentidos foram produzidos pelas 

facilitadoras: significam as relações de gênero de forma muito semelhante às teorias feministas, 

ressaltando a qualidade de ser socialmente produzido e processual das construções de gênero. 

Apesar dessa diferença, algumas instituições em comum atravessam a produção destes sentidos, 

como a religião, a família e, mais recentemente, a instituição justiça. Acerca desta última, 

revelou-se produzir diferentes significações aos seus integrantes: ora como instância de punição 

ou injustiça – aos homens –, ora como espaço de reflexão e desconstrução de normas sociais – 

às facilitadoras. O campo e os dados das entrevistas revelaram dificuldades provenientes de 

diferentes ordens: tanto operacional/metodológicas, institucional/burocráticas, mas, sobretudo, 

de ordem relacional/afetiva, ou seja, acerca do vínculo conseguido com estes homens ser 

sustentado pelo frágil “acordo judicial”. De modo geral, o grupo demonstrou ser um ambiente 

propício de produção, circulação e atualização de repertórios discursivos, no entanto estes 

deslocamentos discursivos não acontecem de forma homogênea, tampouco sem dificuldades e 

tensões. Neste sentido, novos estudos abordando aspectos interativos e relacionais se fazem 

necessários para qualificar estas intervenções. 

 

Palavras-chave: homens autores de violência, grupo reflexivo, produção de sentido, gênero, 

violência contra mulher. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aim analyze the production of meaning about gender and violence against woman, 

by professionals and by men involved in a reflexive group for perpetrators of violence against 

woman, in the city of Natal/RN. For this purpose, was realized a participant observation during 

10 sessions, with field diaries notes. In a second moment were made semi-structured interviews 

with 2 men and 2 members of the facilitating group. The data was analyzed based in social 

constructionism perspective. The discursive repertoires about gender relations and violence 

against woman reveal that is common the men reinforce stereotyped, naturalized and 

essencialist models of masculinity-feminility. Different meanings were produced by 

facilitators: mean gender relations similar to feminist theories, emphasizing the quality of 

gender constructions being socially and proceduraly produced. Although this difference, some 

institutions in common permeate the production of this meanings, as religion, family and, more 

recently, justice institution. About this latest, reveals different meanings to their members: 

sometimes as punishment or injustice – to the men –, sometimes as a space for reflection and 

desconstruction of social norms – to facilitators. The field and interviews date revealed 

difficulties coming from different orders, as much as operational/methodological, 

institutional/bureaucratic, but, above all, of relational/affectional order, in other words, the 

rapport obtained with these men was sustained by fragile "judicial accord". In general, the group 

demonstrate be permeable environment of production, circulation and updating discursive 

repertoires, although, these discursive displacements won’t happen in a homogenous way, 

neither without difficults and tensions. Therefore, new studies approaching interaction and 

relation aspects are required to qualify these interventions. 

 

Keywords: male perpetrators of violence, reflexive group, meaning production, gender, 

violence against woman. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta de pesquisa com homens que cometeram violência de gênero1 foi 

embrionada a partir da experiência em estágio curricular obrigatório do curso de Psicologia pela 

Universidade Federal do Rio Grande. Tal experiência aconteceu em 2016, no Centro de 

Referência Elizabeth Nasser (CREN) e Casa Abrigo Clara Camarão (CAAC), ambos serviços 

vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMUL) da cidade de Natal 

e integrantes da rede local de proteção às mulheres. Nesses equipamentos tive a oportunidade 

de realizar com as mulheres que sofreram violências: atendimentos psicossociais, 

acompanhamento psicológico, visitas domiciliares e conduzir grupo terapêutico, atividades 

estas direcionadas à escuta, acolhimento, reflexão e orientação ante o sofrimento causado pelas 

agressões e, mais abrangente que isso, à desterritorialização em múltiplas dimensões da vida 

após a própria procura por ajuda – como a necessidade de afastamento do lar e do trabalho; a 

dissolução e ressignificação de projetos de vida, uma vez que o casamento e a família eram 

elementos recorrentes dos discursos das mulheres atendidas pelos serviços; e, nos casos mais 

graves, da perseguição realizada por seus antigos parceiros, deflagrada a partir do momento que 

estas mulheres ficavam abrigadas juntamente com seus filhos. 

O exercício reflexivo desta experiência de estágio, à luz da literatura de gênero, 

sobretudo as produções pós-feministas, todavia, causou-me certo incômodo: notei que no 

cotidiano dos serviços desconsiderava-se o aspecto relacional das construções de gênero, 

reforçavam-se concepções universalizadas, estereotipadas, naturalizadas e dualistas, sobretudo 

em torno de dois lugares centrais: a mulher vítima e o homem agressor. Assim sendo, a 

                                                           
1Como tematizaremos adiante, considerando a diversidade de definições acerca da violência cometida nas relações 

íntimas - intrafamiliar, doméstica, contra a mulher, conjugal, entre parceiros íntimos - optou-se por utilizar 

"violência de gênero", uma vez que abre possibilidade à vinculação da violência ao sistema de gênero produtor de 

desigualdades, às diferenças de poder e às hierarquizações nas relações. 
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separação e a condenação dos homens eram, basicamente, os termômetros mais utilizados para 

sinalizar o rompimento da situação de violência. Não é surpresa, portanto, que houvesse a 

centralidade e sobrecarga do atendimento jurídico, revelando já nestes serviços psicossociais o 

direcionamento dado às políticas de enfrentamento à violência de gênero pela via da 

judiciarização das relações sociais e conjugais.  

Os casos de não denúncia, portanto, já eram considerados pela equipe da rede de Natal 

como índices de desinteresse da mulher em sair da situação de violência. Tal compreensão se 

acentuava ainda mais nos casos em que elas decidiam retornar à convivência com seus antigos 

parceiros, repercutindo na equipe, quase que invariavelmente, como um sentimento de trabalho 

inútil ou fracasso. Ademais, chamava-me atenção a angústia causada na equipe quando nas 

visitas domiciliares, ocasião em que eventualmente poderia encontrar-se com o "agressor". O 

cenário estava permeado por um medo pujante da irracionalidade e perversidade deste ou 

mesmo enlevado por um desejo de punição, de modo que eram sustentados com muita nitidez 

a cristalização da dicotomia supracitada. 

Em detrimento de uma grande modificação no quadro de profissionais do Centro de 

Referência da Mulher-Natal e da Casa Abrigo Clara Camarão (CACC), foi realizado um 

seminário de formação pela SEMUL. Neste, dentre várias atividades, apresentou-se à nova 

equipe o Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (NAMVID) e 

o trabalho desempenhado junto aos homens autores de violência contra as mulheres. Foi motivo 

de extrema surpresa para muitos membros dessa nova equipe o fato de duas mulheres – uma 

assistente social e uma psicóloga – serem as responsáveis pela condução do grupo reflexivo 

para homens realizado pelo NAMVID, tendo ainda a figura da promotora como articuladora 

institucional destes homens. Sentia-se no olhar dos novos profissionais contratados, composto 

em sua quase totalidade de mulheres, um misto de curiosidade e espanto, afinal, como era 
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possível elas não sentirem medo ou inseguras diante do contato com figuras amplamente 

tomadas como inescrupulosas? Portanto, decorrente das minhas impressões desta experiência 

de estágio, bem como de minha aproximação e afinidade com as discussões de gênero, e a 

referência dessas discussões acerca da escassez de literatura que abordasse o fenômeno da 

violência de gênero num aspecto relacional, que compreendesse analiticamente tal fenômeno 

distante de categorias estereotipadas, naturalizadas, essencializadas e banalizadas, surgiu meu 

interesse de pesquisa.  

 Desta carência, resultou a necessidade de aproximação do tema, sobretudo com intuito 

de visualizar que tipo de investigações e produções estavam sendo feitas sobre os atendimentos 

aos homens autores de violência2 e quais questões o campo suscitava. Neste intuito realizei uma 

revisão narrativa da literatura, que segundo Rother (2007) consiste no mapeamento amplo de 

publicações, apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou o "estado da arte" de 

um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual. Segundo esta autora, as 

revisões narrativas não necessitam informar as fontes de informação utilizadas, a metodologia 

para busca das referências, nem os critérios utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. Ou 

seja, constituem, basicamente, da análise literária publicada em livros, artigos de revista 

impressas e/ou eletrônicas na interpretação e a análise crítica pessoal do autor acerca destes 

materiais. 

Apesar disso, foram utilizados alguns critérios importantes para escolha do material: as 

pesquisas foram realizadas nos seguintes bancos e bases de dados:  Scielo, Periódicos Capes e 

                                                           
2 Como será problematizado posteriormente no trabalho opta-se, nas discussões mais recentes, por utilizar o termo 

"homens autores de violência"/"que cometeram violência" em detrimento de "agressor", categoria esta que reduz 

o sujeito ao ato. Da mesma forma, ter-se-iam as mulheres "vítimas", complementando o outro polo da compreensão 

dicotômica. 
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Banco de Teses e Dissertações; foram utilizados como descritores "grupo", "homem" e 

"violência"; privilegiaram-se trabalhos dos últimos cinco anos e produzidos nacionalmente. 

A leitura prévia destes textos, articulados às inquietações a partir das impressões 

suscitadas no campo de estágio produziu a seguinte questão de pesquisa: como os diferentes 

atores envolvidos no contexto da intervenção dos grupos reflexivos aos HAV se posicionam 

discursivamente sobre o gênero e a violência de gênero? 

Delimitei então como objetivo geral desta pesquisa analisar produção de sentido sobre 

gênero e violência contra a mulher, por profissionais e por homens envolvidos em um grupo 

reflexivo para homens autores de violência contra a mulher, na cidade de Natal/RN. Defini, 

ainda, como objetivos específicos: (1) Analisar os posicionamentos discursivos sobre gênero, 

violência de gênero produzidos a partir da interação entre os homens participantes e as 

facilitadoras do grupo; (2) Conhecer de que modo os homens participantes se integram à 

proposta do grupo reflexivo; (3) Compreender o modus operandi do grupo reflexivo: assuntos 

abordados, metodologias utilizadas, acordos, dinâmica de funcionamento, estratégias de 

monitoramento e avaliação.  

O capítulo 1 aborda a violência de gênero contra a mulher como uma questão social e 

de saúde pública, que ainda representa um problema atual, sobretudo para a sociedade 

brasileira. Para tanto foram utilizados importantes estudos e levantamentos nacionais para 

justificar através de dados esta realidade. Ademais problematiza possíveis relações entre gênero 

e violência, ou seja, que interpretações são possíveis dessa relação e quais implicações isso gera 

ao campo de enfrentamento à violência contra a mulher. 

O capítulo 2 apresenta as intervenções voltadas aos homens autores de violência como 

um recurso previsto e legitimado pela Lei Maria da Penha, mas que tem sua história anterior à 
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esta lei, ainda que recentes e muito pontuais frente às demandas nacionais e especificidades 

regionais. Foram convocados ao debate diversos autores que trabalham diretamente com a 

discussão destes grupos, desse modo nos oferecendo um panorama das principais questões 

presentes no campo de trabalho com homens autores de violência. 

O capítulo 3 traz o delineamento metodológico da pesquisa. Expõe a perspectiva do 

construcionismo social na psicologia como dispositivo teórico capaz de problematizar 

criticamente as convenções sociais normatizadas e normatizadoras, das quais o gênero e 

violência são um exemplo. Serão trabalhados os conceitos centrais do construcionismo social, 

a partir das discussões realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Discursivas 

e Produção de Sentidos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que tem a pesquisadora Mary Jane Spink como 

importante expoente das produções. 

Por fim, o capítulo 4, realiza a apresentação e discussão dos resultados. Este capítulo 

procura abordar a produção de sentido sobre gênero e violência de gênero, bem como 

contextualizar o cenário do grupo onde emergem novos e velhos repertórios discursivos.  

Cumpre destacar que a presente pesquisa seguiu os parâmetros éticos previstos na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, que trata das pesquisas envolvendo 

seres humanos e foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da UFRN (CEP-UFRN), 

recebendo parecer favorável, sob o nº 2.445.051.  
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1. CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER (VCM) NO BRASIL 

 

Segundo o relatório produzido pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 

(Brasil, 2015), só no ano de 2015 foram registrados 63.090 relatos de violência contra a mulher, 

sendo os tipos mais comuns a violência física (49,82%) e psicológica (30,40%). A capital 

potiguar, dentre as citadas, apresenta a posição preocupante de 3º lugar no ranking de maiores 

taxas de violência no Brasil. Aponta ainda que, em comparação ao ano anterior, houve: 

 - Aumento de 136,6% no número de violências sexuais (estupro, assédio, exploração 

sexual), computando a média de dez registros por dia; 

- Aumento de 165,27% no número de estupros registrados, computando a média de oito 

casos por dia, um a cada três horas; 

- Aumento de 300,39% de relatos de cárcere privado, computando a média de dez 

registros por dia.  

O Ligue 1803, de onde derivam estes dados, é majoritariamente procurado por pessoas 

do sexo feminino (92,28%), sendo a própria agredida ou não. O local onde ocorrem as 

violências é em âmbito doméstico (85,85%). Em 67,36% dos casos, as violências foram 

cometidas por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo, sejam 

companheiros, cônjuges, namorados ou amantes, ex-companheiros, ex-cônjuges, ex-namorados 

                                                           
3O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), em 

2005, para servir de canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina em 

todo o país (a ligação é gratuita). Ele é a porta principal de acesso aos serviços que integram a rede nacional de 

enfrentamento à violência contra a mulher, sob amparo da Lei Maria da Penha, e base de dados privilegiada para 

a formulação das políticas do governo federal nessa área. 
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ou ex-amantes das vítimas. Outros 27% dos relatos referiram familiares, amigos, vizinhos, 

conhecidos como autores/ as da violência. 

Nos casos de relação conjugal, normalmente as agressões aconteciam em relações 

duradouras: 55,87% dos registros correspondem a pessoas que conviviam há mais de 5 anos. 

Sendo a frequência das violências sofridas diariamente (38,72%) ou pelo menos uma vez na 

semana (33,86%). Ou seja, em 72,58% dos casos a violência ocorre com uma frequência muito 

alta. O risco de que a violência relatada acarretasse na morte das vítimas foi percebido em 

33,92% dos casos. 

Outros indicadores importantes da VCM vêm dos números de homicídios divulgados 

pelo Ipea no Atlas da Violência (2017)4, o qual revela que, só em 2015, 4.621 mulheres foram 

assassinadas no Brasil, correspondendo a 4,5 mortes para cada 100 mil mulheres. A pesquisa 

mostra um cenário ainda mais complexo, uma vez que demonstra o atravessamento a outros 

sistemas de desigualdade, como a racial. Isto é, enquanto a mortalidade de mulheres não negras 

teve uma redução de 7,4% entre 2005 e 2015, atingindo 3,1 mortes para cada 100 mil mulheres 

não negras, a mortalidade de mulheres negras apresentou aumento de 22% no mesmo período, 

chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 100 mil mulheres negras, localizando-se superior à 

média nacional. 

O Mapa da Violência (Waiselfisz, 2015) também demonstra dados preocupantes do 

homicídio de mulheres. O Brasil, num grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos 

pela Organização Mundial da Saúde, ocupa 5ª posição, evidenciando que os índices locais 

excedem, em muito, os encontrados na maior parte dos países do mundo (p. 27). Efetivamente, 

só El Salvador, Colômbia, Guatemala (três países latino-americanos) e a Federação Russa 

                                                           
4Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf 
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evidenciam taxas superiores às do Brasil (p. 27). Chama-nos a atenção os meios mais comuns 

utilizados no assassinato: o estrangulamento é superior nos homicídios de mulheres (6,1% para 

as mulheres, contra 1,1% para os homens); a utilização de objetos cortantes/penetrantes (25,3% 

nas mulheres, contra 14,9% nos homens); e contundentes (8% nas mulheres, versus 5,1% nos 

homens). Ou seja, a forma como acontece o assassinato é um grande indicativo da 

especificidade da violência de gênero, em comparação à outras formas de violência e que, 

portanto, necessita ser melhor compreendida. 

Natal-RN ocupa lugar de destaque nos índices de crescimento das taxas de homicídios 

de mulheres dentre as capitais do país. De acordo com o Mapa da Violência, Natal foi a 4ª 

cidade com maior número de homicídios de mulheres na região nordeste entre 2003 e 2013, 

sendo a capital brasileira que apresentou maior crescimento nas taxas de homicídios de 

mulheres no mesmo período. A nível estadual, o Rio Grande do Norte ocupa o 17º lugar nas 

taxas de mortalidade de mulheres por agressões dentre as Unidades da Federação, segundo 

dados do Perfil das Mortes de Mulheres por Agressão, traçado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Garcia & Silva, 2016). 

A revisão sistemática da literatura sobre a VCM realizada por Silva e Oliveira (2015), 

entre os anos de 2009 a 2013, confirmam que é prevalente a associação das formas física, sexual 

e psicológica. No que se refere às consequências da violência, que incluem desde uma lesão 

corporal leve até o óbito, os agravos mais citados repercutiram na saúde física e mental das 

vítimas. No entanto, as autoras apontam que existem lacunas a serem pesquisadas, como é o 

caso da violência de gênero na perspectiva do "agressor" (p. 3530). 

Outra pesquisa interessante que nos ajuda a delinear o campo é a realizada por Dourado 

e Noronha (2015) acerca dos danos afligidos ao rosto feminino nos episódios de violência 

conjugal. As autoras referem que é dentro do vínculo conjugal onde se dá, primordialmente, a 
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vitimização feminina (p. 2912) e, ainda que homens e mulheres participam da construção da 

interação violenta de forma diferenciada, sendo necessário atentar para a relação de poder entre 

os gêneros, onde poderes circulam entre os pares de forma assimétrica (p. 2912).  

Esta assimetria se reflete no padrão de acometimento do rosto da mulher nas ocasiões 

de violência conjugal, área que parece guardar nuances subjetivas da violência conjugal, a partir 

do sentimento íntimo de rebaixamento provocado pela agressão. Dos 326 Boletins de 

Ocorrências analisados, 63,2% apontaram a prevalência de lesões em face e/ou pescoço (lesões 

FCP). Assim sendo, “as marcas faciais infligidas intencionalmente no rosto da mulher parecem 

se configurar como um recurso a mais do poder masculino, exercido sob a forma de violência 

física sobre uma área corporal de grande visibilidade e simbolizada culturalmente” (p. 2917). 

Além disso, segundo as autoras, “o impedimento em compartilhar o ocorrido parece estar 

relacionado ao valor social negativo atribuído à agressão à face, e a possibilidade de exposição 

a terceiros implicaria em constrangimento ou vergonha para a ofendida” (p. 2918). 

Também se considera a violência contra a mulher um problema de saúde pública a partir 

da sua alta prevalência e das significativas perdas para a saúde física e mental decorrentes dos 

maus tratos sofridos por elas (Grossi, Tavares & Oliveira, 2008; Dutra et al., 2013; Acosta et 

al., 2015). Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013), a violência afeta cerca de 

um terço das mulheres em todo o mundo, configurando um problema de saúde pública global. 

Dados apontam que 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência física e/ou 

sexual, em sua maioria praticada por parceiro íntimo, sendo que 38% dos assassinatos de 

mulheres são de autoria destes. Segundo Romagnoli (2015) a violência contra a mulher atende 

todos requisitos para considerá-la um problema social e de saúde pública, uma vez que gera 

elevado ônus para o sistema de saúde, calculado em termos de mortalidade/morbidade, 

qualidade de vida e custo; afeta principalmente as minorias e os indivíduos desfavorecidos; e 
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que há sólidas evidências de que é possível reduzir os índices através de estratégias eficazes de 

prevenção. 

De acordo com Moura, Netto e Souza (2012) a violência contra a mulher atinge esta 

população em todas as idades, classe social, cultura, grau de instrução, etnia e grau de 

desenvolvimento do país. Este mesmo estudo refere que mulheres com menor grau de 

escolaridade e ocupações com menores remunerações são as que mais vivenciaram a violência. 

Portanto, é preciso destacar o caráter multifacetado desse fenômeno, que é atravessado por 

questões de classe, raça e etnia. Apesar de tais atravessamentos, Soares (2011) refere que dentro 

do paradigma da violência contra a mulher, passou-se a considerar os homens e mulheres 

envolvidas em relações violentas, enquanto seres monolíticos, isto é, "meramente repetidores 

de comportamentos padronizados e identificados na totalidade a seus respectivos papéis" (p. 

197). Não se trataria em ignorar a complexidade das relações afetivas ou mesmo de simplificar 

o fenômeno da violência, mas reconhecer a possibilidade de suas contradições e linhas de 

fratura (Soares, 2011, p. 202). Isto significaria prezar pelo oposto do que a autora refere na 

prática, da diluição dos relatos individuais no discurso homogeneizante da violência contra a 

mulher, desconhecendo a prática de essencialização de lugares antagônicos e de ruptura dos 

canais dialógicos.  

Penso ser interessante a ideia de violência concebida pela autora, enquanto "relacional 

por excelência" (p. 206). Acerca disso afirma que "são nesses processos interativos, sob o signo 

do olhar do outro, bem como do olhar sobre o outro, que se estruturam as imagens e os 

estereótipos que alimentam as violências, concretas ou simbólicas" (p. 206). Concordo com a 

autora, quando ela refere que subjaz à ideia de justiça um sentimento ou desejo de vingança e 

da punição considerada como um fim em si mesmo. Assim a condição de "reparação das 

vítimas" centraria esforços em infligir sofrimento aos culpados.  
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Ou seja, a violência de gênero mostra-se multiforme, multideterminada e multilinear. 

Bandeira (2014) reconhece que o uso da modalidade "violência de gênero" compreende as ações 

violentas como "produzidas em contextos e espaços relacionais e, portanto, interpessoais, que 

têm cenários societais e históricos não uniformes" (p. 451). Porém refere que, ainda que ocorra 

interacionalmente, a incidência e efeitos negativos concentra-se historicamente sobre os corpos 

femininos, em razão das relações assimétricas de poder. As assimetrias de poder, ancoradas na 

teoria do patriarcado, podem ser compreendidas enquanto produções sócio-históricas, as quais 

reforçam com base no modelo patriarcal a hegemonia e dominação masculina, contrastadas 

com a submissão e subalternidade feminina. Segundo Bandeira (2014), a inserção diferenciada 

de homens e mulheres na estrutura familiar e societal guarda íntima relação com os mecanismos 

de manutenção das estruturas de poder e dominação, sendo a violência um desses mecanismos.  

De acordo com Romagnoli (2015) a violência de gênero tem sido um conceito amplo e 

polêmico, o qual comporta diversas leituras, já que precisa equacionar questões como 

intencionalidade, legitimidade e circunscrição da violência à agressão física, bem como as 

variações culturais de cada sociedade, a qual significam diferentemente os atos ou as atitudes 

violentas. Piosiadlo, Fonseca e Gessler (2014), por sua vez, sinalizam que o processo de 

predicação do que se nomina por violência pode variar de acordo com os agentes, com a 

população atingida ou com o local em que acontece - sendo estes parâmetros os mais utilizados 

nas políticas e inúmeras produções da área, como foi apontado anteriormente. 

Outro ponto importante a ser levantado é acerca do caráter público-privado dessa 

violência. De acordo com Bandeira (2014), para grande parte dos agentes públicos, a denúncia 

dessas violências aparece como ato imprudente, por quebrar o imperativo moral que mantém 

separadas as esferas “público e privado”. A institucionalização de políticas voltadas ao 

problema da violência contra a mulher, de fato, convoca que haja a aproximação do cotidiano 
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relacional, onde as violências ganham contornos. Talvez um dos maiores desafios, neste caso, 

seja saber como e onde intervir, com base nos dispositivos legais construídos ao longo de 

décadas de militância do movimento feminista e que apresentou resultados efetivos sobretudo 

no poder judiciário. Segundo esta autora, as mulheres foram as responsáveis efetivas tanto pela 

conscientização acerca das práticas violentas quanto pela pressão pela inclusão da VCM na 

agenda política, sobretudo após a Constituição de 1988.  

Debert e Gregori (2008) acrescentam outro desafio interessante a ser pensado, o qual 

diz dos extremos dos horizontes teórico-conceituais: por um lado, a visão da mulher como puro 

objeto do sistema de dominação masculina; por outro lado, “as trajetórias individuais são 

sempre flexíveis, os constrangimentos sociais e econômicos são de pouca monta e as 

desigualdades podem ser facilmente neutralizadas” (p. 173). A judiciarização das relações 

precisa ser pensada nessa articulação anfíbia entre a violência essencializada em um sujeito 

criminológico – estereótipo de homem violento e perigoso, que deve ser punido; e a violência 

produzida social e historicamente, tal como apontam Piosiadlo, Fonseca e Gessler (2014), ou 

seja, naturalizar seria negar a capacidade de transformação subjetiva dos autores de violência, 

bem como negar que haveriam paradigmas mais eficientes de enfrentamento à violência.  

Presumo que a relação direta entre homens e violência não parece ser útil para revelar a 

trama dos contextos onde se desenrolam relações abusivas e palco de violências. Afirmar isso 

não significa negar que existam hegemônicos modelos de masculinidades e feminilidades, os 

quais ordenam a instituição de posições sociais desiguais entre os gêneros, tal como defendem 

Alves et al. (2012). Pelo contrário, é imprescindível reconhecer que a naturalização deste 

modelo funciona como "instrumento de afirmação do 'ser homem', e os induz à adoção de 

práticas de risco à vida e de condutas autoritárias, ambas geradoras de relações humanas 

violentamente conflituosas" (Alves et al., 2012, p. 872). Da mesma forma, o "lugar de mulher" 
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é produzido como arquétipo resultante da subjetivação deste mesmo modelo: de uma 

feminilidade servil, dócil, submissa e "bela, recatada e do lar".  

A violência contra a mulher não pode ser compreendida satisfatoriamente se descolada 

da própria constituição do gênero, haja vista o pano de fundo que transforma as diferenças em 

desigualdades e relações marcadas por violência. No entanto, esta não é uma tarefa simples, 

portanto utilizo as provocações de Azerêdo (2010) acerca da "encrenca" que implica teorizar 

sobre gênero, quer seja pela complexidade dos fenômenos e atravessamentos que este conceito 

pretende dar conta, quer seja pela tendência à domesticação do conflito no seio das tradições 

disciplinares do projeto científico moderno, das quais a psicologia emergiu e ainda se situa 

sobremaneira.  

Concordo com Piscitelli (2002) que discutir o campo de tensões acerca do gênero só é 

possível a partir das discussões iniciadas pelo feminismo, pois a permanente reformulação do 

conceito acompanha o amadurecimento e complexificação do próprio movimento feminista. 

Guil Bozal (2016) refere: "a epistemologia feminista surge como uma maneira particular 

de construir conhecimentos, especializada em contribuir a erradicar as desigualdades que 

marcam as relações de poder dos homens e as posições subordinadas das mulheres" (tradução 

minha, p. 265). Porém, como aponta Rago (1998), também é possível acompanhar mutações no 

campo a partir de conhecimentos advindos de outros atores sociais e autores(as) que não do 

feminismo. Algumas dessas matrizes referem-se: (1) às críticas epistemológicas realizadas a 

partir das ciências humanas à forma moderna de produzir conhecimento, ou seja, o gênero como 

produto de modificações epistemológicas mais amplas, bem como também parte agenciadora 

de transformações teóricas e epistemológicas; (2) às contribuições dos debates pós-coloniais; 

(3) aos estudos queer sobre sexualidade/diversidade sexual; e (4) aos estudos sobre homens e 

masculinidades. 
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Alguns autores (Gonçalves & Pinto, 2011; Narvaz & Koller, 2006; Pinto, 2010) 

identificam três grandes tendências ou "ondas" ao feminismo e às suas produções subjacentes: 

A primeira onda teria como característica fundamental o feminismo na luta pelos direitos das 

mulheres, a qual ganha destaque a luta pelo voto ou o sufrágio feminino. No entanto, observa-

se que neste primeiro movimento não são observados outros atravessamentos como as questões 

raciais ou de classe. A mulher seria, então, uma categoria universalizada. O que uniria todas 

elas num mesmo plano seria a luta contra a dominação masculina e as opressões geradas a partir 

de um sistema patriarcal. 

As movimentações pelo sufrágio feminino foram grandemente realizadas por mulheres 

brancas e burguesas, portanto a segunda onda feminista se movimenta a partir das críticas à 

utilização da categoria universal mulher, já que não agenciava as demandas das "mulheres de 

cor" ou sequer se aprofundavam na questão de classe. Esta modificação no campo se dá em 

parte pela crescente participação das mulheres nos círculos universitários, resultando segundo 

Rago (1998) na "feminização do espaço acadêmico e das formas de produção de saberes" (p. 

90).  

Muitas discussões feministas nesta fase se inspiraram nas teorias marxistas, como 

esforço de entender as origens da subordinação feminina, ancorando suas discussões em três 

categorias fundamentais: mulher, opressão e patriarcado (Piscitelli, 2002). Segundo Piscitelli 

(2002), os processos de subordinação das mulheres eram localizados no processo reprodutivo, 

ou seja, a opressão estava sobremaneira ancorada na biologia, de forma que a "condição 

feminina" se tornava uma pré-condição para permanecer no sistema patriarcal (p. 5).  

A partir da entrada do conceito de gênero, inicia-se a segunda onda do feminismo, na 

qual algumas críticas são direcionadas ao anterior modo de compreender as relações sociais: 

(1) por dicotomizar as experências humanas entre homens/mulheres ou feminino/masculino 
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(Rago, 1998; Guimarães & Pedroza, 2015; Scott, 1995); (2) por naturalizar os sujeitos (Rago, 

1998); (3) por ampararem-se em metanarrativas, dentre as principais acerca da teoria do 

patriarcado e da organização de classes sociais (Rago, 1998; Scott, 1995; Rubin, 1975); (4) por 

não dar relevo às subjetividades e diferenças singulares (Azerêdo, 2010); e (5) por fundamentar-

se em essencialismos biológicos e/ou políticos (Guimarães & Pedroza, 2015; Conceição, 2009).  

Realizando uma síntese histórica dos principais debates presentes no interior do 

movimento feminista, Conceição (2009) defende que o foco das produções feministas 

anteriores à década de 70 centralizava-se na categoria "mulher", no singular. Todavia, em 

meados dos anos 70 acontece uma mudança de enfoque: de "mulher" para "mulheres". A autora 

aponta as contribuições de Gayle Rubin (1975), em artigo que teoriza acerca do sistema 

"sexo/gênero". Segundo Piscitelli (2002) apesar de Gayle Rubin introduzir questionamentos à 

ideia monolítica de opressão feminina universal, esta autora ainda opera com uma série de 

dualismos, como sexo/gênero e natureza/cultura. 

Para Narvaz e Koller (2006), a proposta da terceira onda do feminismo concentraria-

se na análise das diferenças, da alteridade, da diversidade e da subjetividade na produção 

discursiva. As novas conceituações e concepções sobre gênero, segundo essas autoras, deram 

margem ao abandono das teorias essencialistas do sujeito. 

Autores como Narvaz e Koller (2006) e Gonçalves e Pinto (2011) criticam o caráter 

linear e artificial destas periodizações, uma vez que muitos autores conectam novas produções 

feministas como superações às elaborações teóricas de épocas e contextos anteriores, assim 

mascarando o cenário permanente de (re)construção e disputas de posicionamentos teóricos e 

políticos acerca do gênero e suas temáticas transversais, como a violência. Incorporando a 

crítica trazida por estes autores, podemos falar em termos de grandes recortes epistemológicos 
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nos estudos de gênero. Bento (2006), articulando as dimensões gênero, sexualidade e corpo, 

identifica três tendências teóricas centrais: universal, relacional e plural.  

A primeira tendência teria a obra O segundo sexo (1949), de Simone de Beauvoir, 

como grande marco, a qual serviu de herança às reflexões a diversos trabalhos durante várias 

décadas. Destaca-se neste momento o caráter universal da subordinação feminina e a oposição 

binária entre os sexos/gêneros. Como bem aponta Bento (2006), a máxima "mulher não nasce, 

torna-se", ao passo que buscou desnaturalizar a condição feminina, também produziu 

essencializações, cristalizando identidades femininas e masculinas.  

A segunda tendência surgiu derivada das reflexões internas aos próprios feminismos. 

Segundo Bento (2006), os pressupostos teóricos que orientaram o deslocamento no campo do 

universal ao relacional deveu-se sobretudo à incorporação da concepção de poder e da dimensão 

relacional na construção das identidades de gênero. A autora aponta as contribuições de Joan 

Scott como fundamentais à elaboração do gênero enquanto categoria analítica. Em "Gênero: 

uma categoria útil para análise histórica", Scott (1995) defende que o uso do gênero como 

categoria descritiva não possui força de análise suficiente para interrogar e mudar velhos 

paradigmas históricos vigentes. Ancorando-se nas reflexões de Michel Foucault e Jacques 

Derrida, a autora realiza uma série de críticas às interpretações a-históricas, embasadas no 

caráter fixo e permanente da oposição binária e às compreensões universalizadas acerca da 

relação entre o masculino e o feminino.  

Gênero poderia ser definido, assim, como uma "forma primeira de significar as relações 

de poder" (Scott, 1995, p. 21): com base nos símbolos culturalmente disponíveis, em conceitos 

normativos (doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas e jurídicas), em instituições 

e organizações sociais (mercado de trabalho, educação e sistema político) e, por fim, nas 

identidades subjetivas (onde o gênero ganha sentido e legitimidade). Nestes termos, "homens" 
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e "mulheres" simultaneamente necessitariam ser entendidas como categorias vazias e 

transbordantes: "vazias porque elas não têm nenhum significado definitivo e transcendente; 

transbordantes porque mesmo quando parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas 

definições alternativas negadas ou reprimidas" (p. 28). De acordo com Bento (2006), o olhar 

relacional sobre o gênero permitiu a emergência do campo de estudos acerca dos homens e 

masculinidades, bem como produziu rupturas às representações patriarcais, as quais 

posicionavam imanentemente os lugares de homens-opressores e mulheres-oprimidas. 

Crítica mais radical acontece por meio da terceira tendência teórica: a plural. Bento 

(2006) destaca a relevância dos estudos queer, os quais tem a filósofa norte-americana Judith 

Butler como importante nome. Provavelmente uma das grandes contribuições deste momento 

é permitir lançar um olhar não para o que garante a fixidez do sexo/gênero, mas justamente em 

explorar as fronteiras incertas onde emerge a inconsistência, imprecisão e transformação das 

identidades. Isto não implica, como refere Bento (2006), compreender a relação entre gênero e 

corpo descolada de seu contexto histórico-político, mas justamente reconhecer que "o corpo 

está inscrito em um campo discursivo determinado" (p. 87), prática discursiva a qual segundo 

Butler (1993) "efetua ou produz aquilo que nomeia" (p. 13). Portanto gênero, enquanto processo 

hegemonicamente sustentado socialmente, pode ser analisado enquanto uma "sofisticada 

tecnologia social heteronormativa, operacionalizada pelas instituições médicas, linguísticas, 

domésticas, escolares e que produzem constantemente corpos-homens e corpos-mulheres" 

(Bento, 2006, p. 87). Acrescenta esta autora, inspirada na noção foucaultiana de biopoder, que 

"a história do corpo não pode ser separada ou deslocada dos dispositivos de biopoder. O corpo 

é um texto socialmente construído, um arquivo vivo da história do processo de produção-

reprodução social". 
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Como os dados e discussões trazidas revelam, apesar dos percalços e da evidente 

subnotificação dos casos de violência contra a mulher, atualmente possuímos informações 

suficientes para compreender a gravidade e alcance dos efeitos que uma relação marcada pela 

violência ocasionam às mulheres. No entanto, comparativamente aos estudos direcionados às 

mulheres, pouco ainda se conhece sobre estes homens autores de violência, bem como acerca 

das intervenções voltadas a este público. Sobre esses homens, impera quase sempre a lógica do 

afastamento e isolamento, de forma que sabemos pouco, para além de compreensões 

cristalizadas e estereotipadas sobre uma masculinidade violenta.  

Vale ressaltar que investigar os homens e suas masculinidades não consiste num campo 

separado dos estudos de gênero. De fato, tal como alude Rabelo (2010), quando falamos sobre 

gênero, a primeira ideia que vem à mente é, ainda, mulher, feminilidade ou feminismo, sendo 

que o gênero enquanto categoria de análise é comum a todos, não apenas de homens e mulheres, 

mas a todas experiências não binárias das relações humanas, portanto devendo ser entendido 

como construções social, histórica e culturalmente situadas.  

É bem verdade que inicialmente, as investigações de gênero estiveram relacionadas com 

os estudos feministas sobre as mulheres, o que – apesar de produzir cristalizações e 

naturalizações da experiência humana –, também trouxe muitos avanços tais como 

transformação dos paradigmas dentro das ciências, obtenção do reconhecimento e legitimidade 

institucional de uma nova categoria científica, bem como novas metodologias e campos de 

pesquisa, visando reexaminar premissas e ferramentas de análise. Todavia tomar o gênero como 

algo restrito ao campo do feminino e das mulheres, consoante afirma Scott (1990), torna restrito 

e simplista, pois desconsidera o viés relacional das construções de gênero. 

 De acordo com Medrado e Lyra (2008), as produções sobre as masculinidades, como 

objeto de estudo propriamente dito têm início no final da década de 1980, resultando numa 
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literatura ainda pouco sistematizada e concentrada em autores específicos, persistindo uma 

lacuna em termos de desdobramentos teóricos, epistemológicos, políticos e éticos. E só mais 

recentemente, especialmente a partir da segunda metade da década de 1990, tem havido um 

esforço de sistematização destes estudos, almejando um aprofundamento das discussões. 

Comparece fortemente nos debates subsequentes as contribuições de Raewyn Connel, trazendo 

o conceito de “masculinidade hegemônica”: como sendo aquele padrão das masculinidades 

hierarquizado segundo um modelo socialmente imposto e valorizado de homem – viril, branco, 

hétero e burguês.  

Nesta dissertação considerarei as masculinidades como uma performance possível: uma 

dentre muitas outras possibilidades performativas. Isto significa prezar pela complexidade da 

subjetividade humana refletida na teoria queer, a qual tem na autora Judith Butler uma de suas 

principais expoentes. Seguindo essa perspectiva não pretendo reificar a representação de que 

todos os homens detêm de um lado todo poder e num outro polo se encontram todas as mulheres 

oprimidas, posto que, bem como aponta Giffin (2005) essa estrutura de pensamento reproduz o 

binarismo. Portanto, como bem refere Rabelo (2010), para não perder de vista a complexidade 

dos fenômenos, é ímpar considerar: a transversalidade e interseccionalidade do gênero a outras 

construções sociais, exigindo um esforço multi e interdisciplinares nas formas de produzir 

conhecimento; sua politicidade, ou seja de como são configuradas as relações de poder 

resultando em hierarquizações no tecido social e, consequentemente, num esforço 

contracorrente de equidade; sua historicidade, posto que o gênero é um fenômeno 

temporalmente mutável; e sua espacialidade, uma vez que se reconhece a territorialidade 

também como um atravessador das relações de gênero, produzindo diferentes experiências.  
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2. UM NOVO CAMPO QUE SE ABRE: GRUPOS REFLEXIVOS E 

ESTUDOS COM HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA 

 

As discussões tomando os homens autores de violência contra as mulheres como alvo 

de intervenções e de políticas públicas é relativamente recente nas questões feministas e de 

gênero. Nos últimos anos, sobretudo após a promulgação da Lei 11.340/2006, amplamente 

conhecida como Lei Maria da Penha (LMP), assistimos à ampliação dos estudos de gênero 

tendo como foco as masculinidades em interface com a produção e reprodução da violência de 

gênero. Por esta razão, o debate atualmente se concentra bastante na tentativa de contextualizar 

as intervenções com HAV: qual seu lugar institucional; quais metodologias, estratégias e 

critérios de avaliação podem ser utilizados para definir seu grau de eficácia; quais princípios e 

diretrizes norteiam os profissionais em suas intervenções; o que se pretende com os grupos 

reflexivos; e as principais dificuldades que persistem tanto na prática de pesquisa, quanto da 

atuação neste campo. Este grande bloco de discussões refere-se ao esforço de compreender de 

que maneira o Estado e seus agentes institucionais podem e devem se posicionar acerca da 

violência de gênero5, influindo em processos macro e microssociais através de políticas 

públicas.  

Atualmente os grupos reflexivos com HAV trabalham sobremaneira na perspectiva do 

reconhecimento, da responsabilização e de ampliação dos recursos para resolução de conflitos 

e crises dentro das relações. Tal formatação tornou-se possível a partir da promulgação da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seus artigos 35 e 45, institucionalizando os serviços de 

                                                           
5 Esta categoria, apesar de englobar gênero numa acepção mais ampla, fluida e relacional, não é a mais utilizada 

nas políticas e documentos oficiais. Existe uma centralização das terminologias que referem às violências de 

gênero a uma única generificada:  "violência contra as mulheres".  
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responsabilização aos "agressores"6 como parte integrante do Programa de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher.  

Os grupos reflexivos com os HAV fazem parte dos serviços previstos e incentivados 

legitimamente pela LMP. Por um lado, tem sido uma ação controversa e alvo de diversas 

críticas, sobretudo pela forma como esses homens foram até recentemente7 encaminhados, 

através da suspensão condicional do processo ou suspensão condicional da pena, uma vez que 

os homens poderiam não compreender que firmaram um acordo judicial, sentindo-se 

injustiçados, e também pela interpretação de setores dos movimentos feministas destes como 

recursos que descriminalizariam a violência contra a mulher (Soares & Gonçalves, 2017; 

Mistura, 2015), assemelhando-se, inclusive, aos Juizados Especiais. Monteiro (2014) reforça 

que o mesmo entendimento da "brandura" da penalização seria um fator que estaria em jogo 

nesse embate.  

Por outro lado, autores inspirados pela criminologia crítica ressaltam a necessidade de 

considerar a produção social da violência, situação que qualificaria e questionaria o paradigma 

penal da responsabilização tal como acontece na atualidade nos sistemas judiciário e penal. 

Como assertivamente apontam Soares & Gonçalves (2017), é sabido que as instituições penais, 

partindo da ideia de "punição exemplar" (p. 132), em vias de fato, não produzem 

ressocialização. A partir de tal entendimento, um conjunto de autores advogam pelo 

investimento em estratégias alternativas frente ao modelo tradicional punitivo, sobretudo ao 

modelo de privação da liberdade (Andrade, 2014). Neste sentido, autores como Acosta e Bronz 

(2014) mantêm vivo o debate sobre a importância da aplicação da suspensão condicional do 

                                                           
6 Expressão utilizada ipsis litteris no texto original da LMP. 
7Os processos despenalizadores previstos na Lei 9099/95 foram motivo de constantes debates no âmbito judicial, 

tendo como marco último a súmula 536, aprovada pelo STJ, em 10/06/2015, definindo a não aplicabilidade da 

transação penal ao rito da LMP. 
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processo, uma vez que sua proibição, na prática, "eliminaria a possibilidade de se aplicar os 

grupos de reflexão como medida protetiva ou preventiva" (p. 148). Parece-me que o debate o 

qual se insinua por detrás da constitucionalidade/inconstitucionalidade das contravenções 

penais aplicadas à LMP recai sobre o conflito entre o sistema culpabilização-punição e a 

prevenção, ambos previstos na LMP. Em certa medida os grupos reflexivos articulados às 

instituições do Estado ocupam este lugar híbrido e antagônico, bem como diverso e 

contraditório.  

Lima e Büchele (2011) corroboram sinalizando que a LMP, a qual conferiu legitimidade 

política para discussão e implementação dos grupos, não discorre sobre a estrutura, organização 

e implementação dos "centros de atendimentos a agressores" ou mesmo desenvolveu 

interpretações acerca do que seriam intervenções de "educação e reabilitação" ou "recuperação 

ou reeducação" (p. 730). Nesse sentido, Soares e Gonçalves (2016) indicam a importância das 

Diretrizes Gerais dos Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor (Brasil, 2011). 

As autoras ressaltam que a orientação deste documento é que o trabalho seja realizado com 

homens processados, como medida punitiva, ainda que se alinhe à perspectiva feminista e que 

considere as raízes sociais e culturais da violência. A pesquisa exploratória realizada por Beiras 

(2014) que analisou 19 serviços de atenção grupal confirma que os serviços buscam 

fundamentar-se nas diretrizes específicas produzidas a partir da LMP e da SPM, porém aponta 

uma disparidade e pouca unificação de temáticas trabalhadas, bem como de objetivos, 

metodologias e estratégias de avaliação destes serviços, variando de acordo com a instituição e 

o tipo de trabalho desenvolvido. 

No ímpeto de instituir o trabalho com homens no domínio das políticas públicas, Acosta 

e Bronz (2014) assinalam a importância da formulação de uma norma técnica, processo que 
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poderia ser liderado pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Políticas para as Mulheres8, em 

coalizão com os coletivos e atores que trabalham com a temática e com estes grupos. Para as 

autoras supracitadas, a ausência de uma norma técnica gera dissonâncias entre os serviços, de 

forma que se deva "possuir um mínimo de homogeneidade metodológica para que os resultados 

possam ser auferidos de forma uniforme" (pp. 145-146). A norma técnica enunciaria 

parâmetros, condições mínimas de funcionamento, sistemática, conteúdo programático, 

objetivos, dentre outras especificações. 

Este nível de especificação, todavia, encontra um longo caminho pela frente, já que 

muitas questões não encontram consenso entre os diversos atores envolvidos. Monteiro (2014) 

refere que a metodologia do grupo de reflexão não é consenso como a melhor forma de 

atendimento. Lima e Büchele (2011), por sua vez, em revisão crítica da literatura sobre 

intervenções com HAV, revelam que os principais questionamentos realizados nas produções 

da área referem-se ao grau de eficácia alcançado com as intervenções e ao desvio da atenção e 

recursos direcionados às mulheres. Problematizando a avaliação de eficácia de um programa, 

as autoras delineiam que a simples averiguação de novas ocorrências ou mesmo o 

direcionamento de perguntas exclusivamente aos homens sobre mudança e percepção de 

comportamentos não são suficientes para lidar com uma problemática com este grau de 

complexidade. 

A reflexão realizada por Acosta e Bronz (2014) dá pistas interessantes sobre o cenário 

atual de fragmentação de campanhas dessas intervenções. Segundo os autores, a atividade 

precursora dos grupos reflexivos não estava relacionada à temática da violência de gênero. 

                                                           
8 Em 2 de outubro de 2015 a Secretaria foi incorporada ao então recém-criado Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH), unindo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou seja, o órgão deixou de 

ter status de ministério. 
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Diferente disso, preocupava-se com a melhoria da qualidade das relações afetivas. Além disso, 

referem que a literatura utilizada a compreender a articulação violência-gênero dimensionava 

equivocadamente a participação dos homens nas relações violentas, centralizando na figura 

destes a exclusividade do fenômeno. É possível extrair daí o caráter dimórfico das intervenções 

grupais: os quais em sua base utilizam metodologias de caráter terapêutico, ao passo que 

utilizam como meta estruturante a responsabilização penal. Em parte, isto se deve ao que Acosta 

e Bronz (2014) definiram como fato relevante de surgimento destes grupos: a autoria da 

formulação da LMP e da definição das metodologias do grupo traz consigo um hiato crucial: 

não foram as mesmas pessoas, o que, na prática, decorre uma discrepância de definições quanto 

ao trabalho com HAV. Para os formuladores da Lei estas intervenções tipificam uma punição, 

mas no cotidiano dos serviços o que é realizado refere-se à proposta da reflexão das relações de 

gênero, visando tornarem-se mais equitativas. Apesar de ser consensual o reconhecimento da 

natureza do grupo não ter caráter terapêutico, estes provocam efeitos terapêuticos, como bem 

assinala Acosta, Filho e Bronz (2004). 

Dentre os objetivos mais comuns encontrados em relação aos atendimentos na revisão 

crítica de Lima e Büchele (2011) com os HAV estão: oferecer formas não violentas de resolução 

de conflitos, desenvolvimento emocional e de autoestima, responsabilização e cessação dos 

comportamentos violentos, tentando garantir, a partir deste último, a segurança da mulher. 

Beiras (2014) em seu mapeamento encontra perfil semelhante de objetivos enunciados pelos 

serviços, a saber: responsabilização e interrupção ou fim dos atos de violência; prevenção e 

conscientização; formação e treinamento; desconstrução de estereótipos de gênero e das 

masculinidades hegemônicas; e evitar reincidências do agressor em novos episódios de 

violência. Acosta, Filho & Bronz (2004) concordam com o entendimento de que "os grupos 

possibilitam a continência dos estado s afetivos e promoção de diálogos" (p. 14). 
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O projeto-piloto do grupo reflexivo da cidade de Natal-RN, elaborado em 2011, se situa 

neste preâmbulo e evidencia como metas institucionais a produção de reflexões para superação 

do contexto de violência, bem como provocar a cessação dos episódios de agressão. Destaque-

se, nestas enunciações dos diversos serviços, incluindo a iniciativa de Natal, o caráter episódico 

da violência, exprimindo características pontual e estática, diferentemente de um entendimento 

programático ou estrutural. Tais atos concentram a atenção das iniciativas no cariz da 

responsabilização articulado à individualização/psicologização da violência de gênero, sendo 

inevitável, e talvez até necessário, cristalizar determinados lugares enunciatórios, 

desconsiderando ou desqualificando o entrançamento das relações. Um elemento que esclarece 

a proposta de cessação dos comportamentos refere-se ao fenômeno da reincidência. Beiras 

(2014) encontrou que a meta de evitar novas ocorrências se materializa muito claramente nos 

casos onde a demanda é obrigatória, ou seja, recebem os homens por ordem judicial, nos casos 

em que os grupos são integrados aos aparatos de justiça. Nestes termos, a pretendida eficácia 

teria como termômetro o aparecimento, ou não, de novos episódios de violência, medição 

auferida sobretudo por novas entradas nos sistemas penal/judiciário.  

Monteiro (2014) encontrou em sua pesquisa de mestrado que as equipes normalmente 

levam em consideração na formatação dos grupos a similitude dos casos, todavia não explicita 

os critérios utilizados para agrupar os homens. Andrade (2014) corrobora com este 

entendimento, asseverando que "devem-se evitar fatores muito destoantes que desfoquem o 

grupo de sua proposta e criem bodes expiatórios" (p. 189). Diferente daquele, este sinaliza 

alguns critérios de exclusão utilizados, que são: a presença de quadros psiquiátricos graves sem 

acompanhamento médico; autuação dos homens nos casos de homicídio e crimes sexuais9 e de 

homens que passaram por longos períodos de detenção.  

                                                           
9Impedimento do ponto de vista legal. 
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Beiras e Cantera (2014) encontram a persistência de diversos questionamentos sobre o 

melhor formato grupal para as intervenções com os HAV, coexistindo modelos terapêuticos, 

reflexivos, psicoeducativos e de reabilitação. Andrade (2014) enxerga aí um ponto nodal dessas 

propostas, uma vez que a fundamentação normalmente resvala para a ética e o olhar que vem 

das propostas de grupos terapêuticos. Apesar disso, como aponta Martínez-Moreno (2017), o 

trabalho com HAV através dos grupos reflexivos10 alcançou um reconhecimento progressivo 

por variados atores. Dessa forma, a problemática que provavelmente se desenha no atual 

momento não consiste necessariamente em questionar a importância da existência de grupos 

reflexivos aos homens que cometem violência, mas em definir o lugar institucional que deve 

ocupar o atendimento aos HAV.  

Oliveira (2012) comprova em sua pesquisa que os grupos reflexivos com HAV 

trabalham assuntos para além da violência de gênero, adentram questões como paternidade, 

saúde reprodutiva, alcoolismo e uso abusivo de substâncias psicoativas, trabalho e 

religiosidade. Pacheco (2014) afirma que o grupo se coloca em algumas ocasiões como “uma 

alternativa genérica, ou uma absoluta falta de alternativa quanto ao encaminhamento a ser dado 

ao denunciado” (p. 124).  

Refletindo acerca disso, Prates e Alvarenga (2014) referem que é possível alcançar bons 

resultados nestas intervenções, desde que sejam sustentadas algumas condições, a saber: 

garantir seu caráter socioeducativo; articular à abordagem de gênero; oferecer capacitações aos 

profissionais; possuir diretrizes mais detalhadas; ganhar caráter efetivo de política pública; 

garantir seu funcionamento em rede e não como atividades isoladas/fragmentadas; e, por fim, 

que sejam estruturadas estratégias padronizadas de avaliação contínua. Acosta e Bronz (2014) 

                                                           
 
10Reflexivos pois funcionam segundo paradigma penal da responsabilização, ainda que produza relações 

terapêuticas em seu funcionamento. 
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defendem que as metodologias precisam ser pensadas a longo prazo, tornando possível verificar 

a amplitude do impacto dos grupos de reflexão. 

Um ponto importante sinalizado por Acosta e Bronz (2014) trata-se da escassez de 

diretrizes que norteiem estas ações. Os processos grupais seguem sem muita clareza de 

indicadores para avaliação, evidenciando a ausência de ferramentas, circulação de registros e 

recursos documentais para tal. Andrade (2014) refere que se faz necessário não apenas avaliar 

os modelos de intervenção, mas também compartilhar e reforçar os princípios para que eles 

sirvam como guia para as propostas existentes e na definição de diretrizes para as políticas 

públicas. Visando isso, assegura que a amostra de homens que passaram pelos grupos já seria 

mais do que suficiente para o reconhecimento e validação das propostas. Para o referido autor, 

tais princípios e concepções devem caminhar na via da responsabilização e reflexão sobre os 

sistemas de dominação e controle. O autor situa através da negação, ou seja, acerca do que "os 

homens não são", um conjunto de parâmetros à atuação: os homens não são agressores; não é 

plausível a intervenção se pautar na recuperação ou reabilitação de agressores; a violência de 

gênero não é doença; os grupos reflexivos não são auto-ajuda; assim como "não se nasce 

mulher", também não "se nasce homem" e o paradigma penal de detenção não é o mais 

apropriado para a maioria dos casos. Portanto, de acordo com este autor, o grupo se constituiria 

enquanto um modelo de intervenção voltado a provocar a "desconstrução" e a "mudança dos 

padrões naturalizados de gênero, violência de gênero e masculinidade hegemônica" (Andrade, 

2014, p. 181).  

Toneli, Lago, Beiras e Climaco (2010) produziram um importante livro acerca das 

experiências latinoamericanas no atendimento aos HAV. O projeto11 investigou programas e 

                                                           
11 Intitulado "Violência Sexual e Saúde Mental: análise dos programas de atendimento a homens autores de 

violência sexual" (2005) 
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serviços em seis países latinoamericanos12. Segundo os organizadores, a escolha por esses 

países se deu mediante o fato de já haver neles uma tradição consolidada do trabalho voltado 

para os homens autores de violência, advindas dos movimentos feministas e de homens pela 

equidade de gênero. 

Em âmbito nacional, os autores destacam a LMP como o mais atual e o principal 

instrumento jurídico de proteção e combate à violência doméstica e familiar. Entre as principais 

mudanças introduzidas pela referida Lei, estão: (1) a definição da violência contra a mulher13 - 

que consta em seu artigo 5º como "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"; (2) 

atendimento policial especializado; (3) criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; e (4) maior severidade nas punições, com consequente aumento do tempo 

máximo de prisão. Como apontam os autores deste livro, tantos os estudos nacionais acerca da 

violência perpetrada contra as mulheres, quanto as formulações de políticas na área foram 

conduzidas e influenciadas majoritariamente pelo movimento de mulheres. A construção do 

entendimento em torno da violência de gênero, bem como a elaboração das estratégias para seu 

enfrentamento não aconteceu sem lacunas importantes, tal como apontam Lago, Ramos e 

Bragagnolo (2010), em capítulo deste livro. Para os autores, ao priorizar a punição cria-se um 

sujeito14 agressor, vinculado ao discurso moral de imperfeição e de ruptura ao "dever-ser" (p. 

33).  

                                                           
12 Brasil, Argentina, Peru, México, Nicarágua e Honduras. 

 
13 Compreensão referenciada na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher - Belém, Pará (1994). 
14Defendo a contestação e problematização da compreensão de sujeito, a qual muito se vincula à noção de 

assujeitamento tal como discutem Spink e Medrado (2013).  
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Esta pesquisa exploratória dos serviços latinoamericanos revelou que, em sua grande 

maioria, encontram-se no seio das organizações não-governamentais, o que revela, por um lado, 

o amadurecimento das organizações sociais e diversidade de estratégias voltadas ao 

enfrentamento da violência contra a mulher15; por outro lado, reflete o não engajamento e 

compromisso dos governos latino-americanos com o atendimento aos HAV. A maioria dos 

programas sustentam suas atividades através de financiamentos oriundos de agências 

internacionais de cooperação. Ou seja, tem-se uma precariedade das condições de trabalho e 

uma série de dificuldades, impactando diretamente na qualidade, expansão e continuidade 

destes serviços. Este estudo revela ainda que persiste uma visão curativista das ações voltadas 

aos autores de violência. Persiste também contraposições à atenção aos homens, e não às 

mulheres, desviando foco e recursos que, em tese, deveriam ser destinados apenas às mulheres 

vítimas/vitimizadas16. 

Beiras (2014) oferece um interessante paralelo à esta pesquisa latinoamericana, a partir 

do mapeamento exploratório dos serviços que atendem HAV, permanecendo ainda atual e 

sendo indicativo do panorama nacional. Neste, analisa aspectos institucionais importantes, 

como histórico e contexto em que emergem os serviços; objetivos enunciados; teorias que 

subsidiam os atendimentos, aspectos metodológicos (tipo de atendimento, número de sessões, 

estrutura e coordenação grupal); recursos financeiros/orçamentários e capacitações; a forma 

como se dá o acesso aos homens e os encaminhamentos; e, por último, como acontece a 

avaliação do trabalho desenvolvido (monitoramento, dificuldades, aprendizados e aspectos 

relevantes da experiência com HAV). Acerca dos tipos de instituição, diferente deste cenário 

                                                           
15 A expressão violência contra a mulher, apesar de ser contestada pelo fato de não compreender o fenômeno da 

violência em toda sua amplitude e complexidade, continua a ser empregada, razão do porquê referenciei neste 

texto. 
16Como será defendido neste texto, coaduno com a não fixação rotular das categorias vítimas e agressores, as quais 

cristalizam lugares, não permitindo abertura à ressignificação das experiências das pessoas. 
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geral latinoamericano, o atendimento aos HAV se situa majoritariamente como instituições de 

caráter governamental, sobretudo após o advento da LMP; aponta que na literatura internacional 

e nacional sobre a temática existem diversos formatos e metodologias de base, refletindo 

distintas matrizes teórico-metodológicas. Apesar destas variações, o autor encontra certa 

similitude nos estilos de funcionamento: grande parte possui frequência semanal ou quinzenal, 

com duas horas de duração de cada encontro; apresentam todos uma diversidade de temas; e 

também que, dentre os serviços mapeados17 por ele, nenhuma equipe relatou adaptação de 

metodologias internacionais pioneiras neste campo.  

Ambas pesquisas exploratórias refletem uma penetrabilidade da psicologia ao trabalho 

com HAV. O estudo a partir das iniciativas latinoamericanas situa, porém, que para muitos 

gestores impõe-se a escolha por profissionais de outras áreas, já que o grupo não se propõe 

terapêutico, mas possui caráter reflexivo e educativo. Entretanto, me parece útil analisar a 

impermeabilidade das questões de saúde mental neste, portanto acredito que a resistência a 

considerar as pessoas em sua integridade representa um analisador importante dentro da política 

de enfrentamento à violência de gênero, ou seja, possibilita pensar o problema da violência de 

gênero numa perspectiva deveras complexa e ampliada, e não reduzida à reabilitação e 

reeducação dos homens18. 

Compreendo a importância da Lei e de seus dispositivos de enfrentamento, sobretudo 

considerando a magnitude dos efeitos da violência de gênero e a amplitude dos índices da 

violência e homicídio contra as mulheres já referenciados anteriormente. Não se trata, portanto, 

                                                           
17 O Nordeste não está representado em sua amostra, uma vez que seu mapeamento teve natureza exploratória, 

descritiva e não-exaustiva, sobretudo através de redes e de contatos profissionais do próprio pesquisador. 
18 Tal como argumenta Andrade (2014), o prefixo "re" deixa implícita a compreensão de que haveria existido, em 

algum momento anterior à socialização e histórias de vida dos homens, uma habilitação para se relacionarem em 

igualdade com as mulheres, o que, na prática não existiu. Ademais, tal como referenciam Medrado, Lemos e 

Brasilino (2011) esta proposta carrega em si um entendimento patologizante da violência, de modo que se sustenta 

a ideia de prevenção focado no "tratamento" dos "sintomas" da violência, o que também se mostra uma ideia 

deveras equivocada.  
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de ignorar ou mesmo prescindir das instituições que lidam com esta problemática. As críticas 

que se constroem, ou pelo menos as que acredito serem válidas para este trabalho, se mantém 

no ímpeto de qualificar e avançar no atendimento aos diferentes atores envolvidos na relação 

violenta, partindo não de sujeitos materializações da ordem dominante e patriarcal, mas da 

compreensão de uma sociedade atravessada por diferentes formas e ordens de opressão e 

dominação.  

Dito isso, não pretendo negar o caráter androcêntrico de tal modelo ordenador da vida 

social, antes importa reconhecê-lo e compreender os processos que lhes dão sustentação e 

permitem sua reprodução e transformação ao longo do tempo. Deste modo, devemos ter em 

vista que a LMP ainda é o principal instrumento jurídico de proteção e combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher no Brasil (Toneli, Beiras, Clímaco & Lago, 2010). 

Todavia, também não podemos encerrar a reflexão crítica sobre este campo e fechar o instituído 

à potência instituinte, desviando-se, assim como teoriza Baremblitt (2002), do 

conservadorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

4.1 Perspectiva teórica de suporte e conceitos centrais 

 

Na minha navegação, aportarei epistemologicamente no cais da psicologia social crítica 

em franco diálogo com o construcionismo social. De certo modo, seguirei os rastros produzidos 

pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Discursivas e Produção de Sentidos do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, que tem a pesquisadora Mary Jane Spink como importante expoente das 

produções, já que tem contribuído há mais de duas décadas para a interface entre a psicologia 

social e a perspectiva construcionista, propondo uma visão hermenêutica da produção de 

conhecimento. Neste capítulo evidenciarei alguns dos conceitos, pressupostos e parâmetros que 

compreendo como fundamentais para os objetivos desta pesquisa. 

Me encanta muito a ideia propagada por Spink, Medrado e Méllo (2014) acerca da 

pesquisa como artesanato, e não como produção industrial. Se pensarmos em todas 

contribuições diretas e indiretas que recebemos no processo de construção do conhecimento, 

nos damos conta que este artesanato é realizado por muitas mãos, o que implica na prática de 

pesquisa enquanto investimento dialógico até mesmo antes da concepção da questão de 

pesquisa. Nós, como partícipes e agentes dessa trama social, também somos deflagradores de 

novos processos e capazes de produzir novas e diferentes realidades.  

Uma das maneiras que torna possível construir conhecimentos úteis e desencadeadores 

de transformações sociais está na compreensão de Santos (1988) que um exercício subversivo 

de desvelamento de um fenômeno é a capacidade de formular perguntas simples, elementares. 

Segundo este autor, "uma pergunta elementar é uma pergunta que atinge o magma mais 

profundo da nossa perplexidade individual e coletiva" (Santos, 1988, p. 47). Uma questão 
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elementar seria aquela capaz de desvelar as contradições, desterritorializar as certezas que 

porventura guardamos sobre nossas perguntas. Deste modo produzindo "conceitos quentes que 

derretam as fronteiras em que a ciência moderna dividiu e encerrou a realidade" (Santos, 1988, 

p. 63). 

Por muitas razões, as quais vou defender aqui, o construcionismo social se mostra um 

campo-dispositivo eficaz de agenciar múltiplas e diversas perguntas elementares e cruciais para 

os debates de gênero e violência. Primeiramente porque, tal como situa Spink (2010), o 

construcionismo social surge enquanto um movimento de contestação à ortodoxia nos modos 

de produzir ciência e de compreender os fenômenos sociais dos quais o gênero é uma das 

instituições reguladas e normalizadas historicamente. Segundo Spink e Freeza (2013), “a 

perspectiva construcionista é um convite a examinar as convenções sociais e entendê-las como 

regras socialmente construídas e historicamente localizadas” (p. 15). Nesta perspectiva, tanto o 

sujeito como o objeto são construções sócio-históricas, que precisam ser problematizadas e 

desfamiliarizadas (Spink, 2010; Spink & Freeza, 2013).  

Dentre as noções fortemente ainda arraigadas nos nossos modos de produzir 

conhecimento está a ideia de que uma boa prática de pesquisa consiste no isolamento da 

subjetividade do pesquisador ou ainda no não reconhecimento deste enquanto ser no mundo 

suscetível à afetos e afetações. Acerca disso, Cordeiro et al. (2014) defende: as abordagens 

construcionistas assumem sua não neutralidade e procuram compreender os efeitos produzidos 

pelas práticas de pesquisa. Um dos pontos fortes desta abordagem consiste justamente na 

assunção de que a não neutralidade não é problema a ser superado, pelo contrário, “a 

subjetividade do(a) pesquisador(a) é entendida como mais um recurso do processo de pesquisa” 

(Cordeiro et al., 2014, p. 47). A nova roupagem a partir deste posicionamento é que co-

produzimos verdades com as pessoas que participam de nossa pesquisa e acabamos por 
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reiventar a nós mesmos neste processo. Reconhecer isso implica, sem dúvida, num 

comprometimento ético muito mais profundo que uma ética prescritiva ou, em outras palavras, 

a materialização da ética em códigos, normatizações e resoluções (Cordeiro et al., 2014).  

Ao pensar sobre ética, Cordeiro et al. (2014) defende que “mais do que obedecermos às 

normas e procedimentos impostos por comitês de ética (ou seja, à ética prescrita), como são 

exemplos as normas e diretrizes brasileiras para o desenvolvimento de pesquisas que envolvem 

a participação de seres humanos19, constantemente temos de nos questionar sobre os efeitos que 

nossas pesquisas produzem” (p. 40). Nestes termos, precisamos atentar para a ética: 

(...) não como uma prescrição, mas como algo que é co-construído, negociado, 

(re)significado por diferentes vozes – isso não significa, obviamente, que em nossas 

pesquisas desconsideremos a ética prescritiva dos códigos, e sim que enfocamos a 

competência ética de todos(as) os(as) envolvidos(as) no processo de definição dos 

valores e das normas de conduta (Cordeiro et al, 2014, p. 43). 

Ou seja, mais importante consiste em questionar os efeitos que nossas pesquisas 

produzem nos cenários, nos contextos e nas pessoas às quais compõe nosso campo. Este, 

inclusive, tem sido um desafio permanente na temática deste projeto, na medida em que produz 

a necessidade de alinhavar diferentes compromissos éticos, por vezes desafiadores: de 

enfrentamento à toda e qualquer violência de gênero – e de como isso pode se dar, considerando 

seu caráter relacional –; de prezar pela complexidade e pela crítica, sem cair em 

posicionamentos despolitizados e distante das pautas feministas, dentre outros.  

Segundo Batista et al. (2014) na pesquisa social de base construcionista, não há interesse 

em reificar verdades (p. 97). Isto, segundo Spink e Freeza (2013), implica superar três premissas 

presentes desde a modernidade clássica: 1) o internalismo, que situa os processos cognitivos 

dentro da cabeça e reduz a explicação aos processos neurológicos; 2) o essencialismo, que faz 

                                                           
19 Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), publicada no Diário Oficial da União em 13 de 

junho de 2013. 
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da cognição um objeto natural, e 3) o universalismo, que faz da nossa forma atual de pensar a 

forma canônica de pensamento (p. 13). Spink (2010) também aponta o construcionismo 

enquanto uma postura desreificante, desnaturalizante, desessencializadora, que radicaliza ao 

máximo a natureza social do nosso mundo vivido e a historicidade de nossas práticas, de modo 

que não é possível distinguir entre a nossa inteligência sobre o mundo e o mundo como tal (pp. 

10-11).   

Spink (2010) e Spink e Freeza (2013) identificam duas críticas comumente endereçadas 

ao construcionismo: acerca do “relativismo” associado à esta perspectiva, segundo a qual toda 

e qualquer crença sobre um dado tópico é igualmente aceitável; e outra acerca do “reducionismo 

linguístico”, ou seja, que todos os fenômenos se reduziriam à linguagem. Porém, de acordo com 

Spink (2010), estes “medos” e preocupações suscitadas, na verdade convocam a necessidade 

de refletir sobre aquilo que produzimos nas nossas pesquisas, isto é, a ideia do “vale tudo” deve 

ser substituída pela reflexão ética do que compreendemos como “bom” ou “mau” em nossas 

pesquisas e construções teóricas. Entendendo as próprias noções de “bom” ou “mau”, segundo 

Cordeiro et al. (2014), não como categorias naturalizadas e imanentes, mas enquanto 

convenções sociais historicamente construídas.  

Bem, mas o que a psicologia tem a ver com tudo isso? Nos processos de 

desfamiliarização daquilo que foi instituído como verdade a linguagem tem um lugar 

importante (Spink, Medrado & Méllo, p. 23). A psicologia social como “porta-voz” dessa 

perspectiva no âmbito da psicologia abre na disciplina um interessante campo de análise do uso 

linguístico como construções sociais e da linguagem como produtora de sentidos. Segundo 

Spink e Freeza (2013), os autores que trabalham nessa perspectiva privilegiam o momento da 

interação, portanto da “linguagem em uso e da produção de sentido na vida cotidiana” (p. 9).  
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Já é possível introduzir aqui duas noções guarda-chuvas para os demais conceitos, que 

são: produção de sentido e práticas discursivas. De acordo com Spink (2010) sentido é uma 

“construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente interativo, por meio do 

qual as pessoas – na dinâmica das relações sociais historicamente datadas e culturalmente 

localizadas – constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as situações e 

fenômenos a sua volta” (p. 22). Spink e Medrado (2013) referem que a produção de sentido 

pode ser tomada como um fenômeno sociolinguístico, “uma vez que o uso da linguagem 

sustenta as práticas sociais geradoras de sentido, e busca entender tanto as práticas discursivas 

que atravessam o cotidiano (narrativas, argumentações e conversas, por exemplo), como os 

repertórios utilizados nessas produções discursivas” (p. 22). Compreende-se as relações 

cotidianas e suas produções discursivas enquanto lócus privilegiado da agência transformadora, 

espaço relacional onde fervilham os contrastes dos velhos e novos discursos.  

A análise das práticas discursivas compreende a produção de sentido no cotidiano. Spink 

e Freeza (2013) situam que as práticas discursivas constituem o foco central de análise na 

abordagem construcionista e constituem-se caminho privilegiado para entender a produção de 

sentido no cotidiano, uma vez que permite compreender os movimentos de ressignificações, de 

rupturas, de produção de sentido, ou seja, corresponde aos momentos ativos do uso da 

linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade (p. 26). Segundo 

Nascimento, Tavanti e Pereira (2014) o interesse da análise das práticas discursivas consiste 

em como as pessoas falam, nos repertórios linguísticos usados ao descreverem o mundo em que 

vivem, assim como nas diversas vozes presentificadas nas falas, textos ou imagens (p. 248). 

Para Spink (2010) e Spink e Freeza (2013) as práticas discursivas têm como elementos 

constitutivos: a dinâmica – que são os enunciados, orientados por vozes –; as formas ou gêneros 
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de fala; e os conteúdos – os repertórios linguísticos e interpretativos. Utilizando-se do conceito 

de enunciado proposto por Bakhtin, Spink e Medrado (2013) colocam que: 

Os conceitos de enunciados e vozes caminham juntos na abordagem de Bakhtin: ambos 

descrevem o processo de interanimação dialógica que se processa numa conversação. Em 

outras palavras, os enunciados de uma pessoa estão sempre em contato com, ou são 

endereçados a uma ou mais pessoas e esses se interanimam mutuamente, mesmo quando os 

diálogos são internos (p. 26).   

Spink (2010) situa que o enunciado vai desde a pergunta de alguém até a finalização da 

fala de outra pessoa, ou seja, é um elo na cadeia comunicativa (p. 29). O enunciado teria como 

características: as fronteiras – em outras palavras, tem um limite ou horizonte, onde se delimita 

a finalização de uma fala; e o endereçamento – quando falamos, falamos a alguém ou em 

resposta a alguém. A dialogicidade que caracteriza esse encadeamento de endereçamentos está 

no que Spink (2010) nomina de interanimação dialógica (p. 30).  

As vozes, ou gêneros de fala, por sua vez, compreendem os “interlocutores (pessoas) 

presentes (ou presentificados) nos diálogos” (Spink & Freeza, 2013), ou seja, as formas e estilos 

moldados com base no contexto socio-histórico-espacio-cultural no qual as pessoas são 

socializadas e vivem. Segundo estas autoras, as vozes antecedem os enunciados, fazendo-se 

neles presentes no momento de sua produção. As vozes, portanto, consistem na articulação 

complexa de repertórios linguísticos que circulam no cotidiano, mas que se ramificam na 

história, tanto a nível das histórias de vida, quanto a nível da estruturação de grandes instituições 

como a família, a religião e o Estado.  

Por último, como já adiantei, o enunciado é composto pelos repertórios linguísticos. 

Segundo Aragaki et al. (2014a), o conceito de repertório linguístico também é uma contribuição 

de Mikail Bakhtin e está associado ao rol de possibilidades da produção de sentidos, com base 

nas referências disponíveis em nossa sociedade. Segundo estes autores, “os repertórios não são 

unidades estáticas, mas unidades relacionais que se conectam aos enunciados e aos gêneros de 
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linguagem. Podem ser utilizados como material principal ou complementar, dependendo da 

necessidade do/a pesquisador/a e dos objetivos da pesquisa” (p. 245). Defendem, ainda, que a 

utilização dos repertórios linguísticos como ferramenta para produção de conhecimentos 

permite: (1) identificar e entender as múltiplas maneiras de falar sobre um tema e as tradições 

discursivas que lhes deram origem; (2) compreender como repertórios contribuem na 

construção de fatos e de distintas versões de realidade; e (3) entender os posicionamentos e as 

relações de poder presentes em um tema e/ou campo específico (científico ou não) e as 

controvérsias daí decorrentes. 

Para Spink e Medrado (2013) os repertórios linguísticos ou interpretativos são “as 

unidades de construção das práticas discursivas – o conjunto de termos, descrições, lugares-

comuns e figuras de linguagem – que demarcam o rol de possibilidades de construções 

discursivas, tendo por parâmetros o contexto em que essas práticas são produzidas e os estilos 

gramaticais específicos ou gêneros de fala” (p. 28). Colocam também que este conceito é 

“particularmente útil para entendermos a variabilidade usualmente encontrada nas 

comunicações cotidianas, quando repertórios próprios de discursos diversos são combinados de 

formas pouco usuais, obedecendo a uma linha de argumentação, mas gerando, frequentemente, 

contradições” (p. 28). 

Spink (2010) esclarece que a noção de repertórios linguísticos advém de uma matriz 

compreensiva que procura situar a produção de sentidos em três tempos distintos, porém 

intercambiáveis: o Tempo Longo, o Tempo Vivido e o Tempo Curto. Este esquema temporal 

tríplice serve ao objetivo de reconhecer o “passado presentificado” nas nossas produções de 

sentido e nas formas como nos organizamos socialmente e subjetivamente. De acordo com 

Spink (2010): 
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(...) o Tempo Longo é o domínio da construção dos conteúdos culturais que foram parte 

dos discursos de uma dada época. Permite que nos familiarizemos com os 

conhecimentos produzidos e reinterpretados por diferentes domínios do saber: religião, 

ciência, conhecimentos e tradições do senso comum, entre eles. O Tempo Vivido é o 

tempo de ressignificação destes conteúdos históricos a partir dos processos de 

socialização. É o tempo de vida de cada um de nós; tempo da memória na qual 

enraizamos nossas narrativas pessoais e identidades. O Tempo Curto é o tempo da 

interanimação dialógica e da dinâmica da produção de sentidos. É nesse tempo que se 

presentificam as diferentes vozes ativadas pela memória cultural do tempo longo ou pela 

memória pessoal do tempo vivido (p. 34).  

As pessoas, nos processos dialógicos e de interanimação dialógica se posicionam com 

base nas referências situadas nesses três tempos. De acordo com Aragaki et al. (2013a), um 

passo importante para entender a circulação dos repertórios em um dado momento histórico e 

social em uma sociedade ou grupo é analisar as formas “como as pessoas são posicionadas, 

como se posicionam e como se construiu o jogo de posicionamentos entre elas, o que nos 

possibilita explicitar de que maneira as relações de saber/poder vão se constituindo e como são 

negociadas pelos/as participantes” (p. 61). Posicionar-se, para Spink (2010) implica navegar 

pelas múltiplas narrativas com que entramos em contato e que se articulam nas práticas 

discursivas (p. 36). Ainda de acordo com Spink e Medrado (2013), no jogo das relações sociais, 

insere-se num “constante processo de negociação, desenvolvendo trocas simbólicas, num 

espaço de intersubjetividade ou, mais precisamente, de interpessoalidade” (p. 36). 

As negociações e posicionamentos envolvidos nas práticas de pesquisa necessitam 

acontecer concomitantemente ao processo de reflexividade do pesquisador em sua relação com 

o campo, já que segundo Cardona, Cordeiro e Brasilino (2014): 

Até o tipo de observação na qual o pesquisador busca observar sem ser percebido, 

assumindo que não requer ser aceito nem se comprometer, implica influenciar de algum 

modo os outros. Desse modo, interpretar os sentidos da relação significa que o 
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pesquisador deve refletir sobre a própria interação e os sentidos dados a ela pelas pessoas 

do lugar (p. 130). 

Spink e Menegon (2013) situam a reflexividade como a “espiral da interpretação e aos 

efeitos da presença do pesquisador nos resultados da pesquisa” (p. 66). Portanto, faz-se 

necessária a exposição e explicação de nossas posições, segundo Spink e Freeza (2013), não a 

escolha arbitrária entre opções tidas como equivalentes, mas a opção refletida a partir de nossos 

posicionamentos políticos e éticos (p. 15).  

 Nesta mesma linha teórica, passarei a discorrer em seguida sobre as ferramentas 

utilizadas para a produção dos dados, bem como as estratégias que foram utilizadas para a 

análise destes. Na escrita que segue, farei também o esforço de contextualizar essas ferramentas 

e estratégias a partir do aporte teórico da produção de sentido nas práticas discursivas 

desenvolvidos até aqui.  

4.2 Ferramentas de produção de dados 

Como uma primeira estratégia de produção de dados realizei, durante o segundo 

semestre de 2017, observação participante como psicólogo co-facilitador20 em um grupo 

reflexivo para homens autores de violência, durante 10 sessões, com registros em diário de 

campo. A escolha pelo diário de campo, e não pela gravação em vídeo ou áudio como formas 

de registro, se deu em razão da negociação com as profissionais destes serviços, as quais 

entendiam ser demais invasivo a utilização destas tecnologias, podendo representar um fator 

de intimidação dos participantes. Portanto, ainda que o uso do diário pudesse despertar a 

curiosidade de alguns ou também chamasse a atenção de certo modo, concordamos que esta 

                                                           
20 Esta expressão surge como uma importante contribuição da professora Dra. Ana Maria Jacó-Vilela, da UFRJ, 

na ocasião da primeira qualificação do projeto. Anteriormente havia utilizado o termo “psicólogo facilitador”, ou 

seja, me colocando no lugar de agente principal de facilitação do grupo, o que se mostrava incoerente já que eu 

não possuía esta competência ou mesmo participara da idealização, escolha dos materiais e temáticas ou mesmo 

da metodologia do grupo. 
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era uma alternativa possível. O foco nesta etapa de campo foram as interações entre os 

participantes: “no modo como se posicionam e são posicionados/as ao longo do encontro 

grupal, nas relações de poder que estabelecem entre si, nos repertórios linguísticos que 

circulam e nas práticas discursivas construídas nesse contexto” (Brigadão et al., 2014, p. 73).  

Segundo Brigadão et al. (2014) o grupo é um contexto interativo, que possibilita a 

circulação de repertórios oriundos dos três tempos definidos na seção anterior. O grupo 

enquanto ferramenta permite observar os diferentes posicionamentos dos integrantes, suas 

experiências, bem como os recursos que utilizam nas negociações e co-produções de 

sentidos. Permite também observar as múltiplas vozes que são agenciadas nos momentos de 

fala. Ainda é importante atentar para o que figura na ordem do não verbalizado: os silêncios, 

as expressões, as posturas corporais, a disposição na sala e, por que não, da sonolência.   

A formatação do grupo não esteve a cargo do pesquisador, ou seja, tratava-se de uma 

intervenção já estruturada pelo serviço – por isso o quantitativo de dez homens e dez 

encontros –, e as temáticas estavam previamente incluídas no esquema estruturado pelas 

profissionais. Meu foco em participar deste momento foi observar os processos de 

negociação de sentidos, as performances, os posicionamentos e os sentidos das relações de 

poder que possam emergir nesses encontros.  

O momento do grupo também serviu para refinar as questões pensadas para as 

entrevistas, as quais foram realizadas tanto aos homens integrantes do grupo, quanto às 

profissionais facilitadoras deste. As entrevistas semi-estruturadas foram pensadas no 

formato de paralelismo21, de forma que os diferentes roteiros funcionassem como espelho 

um do outro, permitindo, assim, alinhavar as práticas discursivas a partir dos diferentes 

                                                           
21 Esta foi uma interessante contribuição do professor Dr. Adriano Beiras, da UFSC, o qual atualmente desenvolve 

importantes discussões na temática de masculinidades e saúde e homens e violência de gênero.  
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lugares de fala. Os roteiros pretenderam explorar e aprofundar algumas questões as quais 

podem ser concentradas em três eixos principais: (1) os sentidos de gênero e violência de 

gênero; (2) a experiência do grupo; e (3) os processos de interanimação dialógicas.  

O primeiro eixo procurou explorar os sentidos de ser homem/mulher, as experiências 

de vida relacionadas aos modos como compreendem estes sentidos. Também procurava 

investigar quais os sentidos que produzem acerca da violência de gênero contra a mulher. O 

segundo eixo buscava evidenciar os efeitos pretendidos/alcançados pelo grupo, as 

dificuldades experienciadas/operacionalizadas e como subjetivamente dimensionam o grupo 

como agenciador de transformações nas relações cotidianas. O terceiro eixo analisa 

especificamente a relação entre homens-profissionais-pesquisador: os diferentes 

posicionamentos, estratégias de negociações, dialogicidade e relações de poder.  

É válido lembrar, tal como situam Aragaki et al. (2014b), que o roteiro não é uma 

“camisa de força”, ele simplesmente norteia o trabalho, ou seja, ele deve ser pensado “com 

uma liberdade tal de perguntar que propicie momentos de construção, negociação e 

transformação de sentidos, colaborando na interanimação dialógica e na manutenção do foco 

da entrevista, permitindo acrescentar perguntas e/ou aprofundar determinada questão ou 

temática fundamental para o estudo” (p. 62). Ainda de acordo com estes autores, penso que 

a entrevista necessita se aproximar de modos informais de interação, que elas se tornem 

“mais fluídas, com troca e negociação de sentidos, nas quais a interanimação dialógica se 

faça com o mínimo possível de exercício de poder verticalizado” (p. 65).  

Acerca do diário de campo, este representa uma importante ferramenta de pesquisa 

em psicologia social, na medida em que permite um diálogo com a própria dimensão 

subjetiva do pesquisador, justamente porque, como situam Azevedo e Carvalho (2009) e 

Medrado, Spink e Méllo (2014), os diários são atuantes em jogo e, assim sendo, são capazes 
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de romper com o binarismo sujeito-objeto das pesquisas tradicionais, assim potencializando 

diversas formas de conhecer e acessar o campo de pesquisa.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro contato presencial com o campo de pesquisa se deu em meados de maio de 

2017, em visita realizada ao Ministério Público-RN, ocasião em que pude conversar 

pessoalmente com a assistente social – uma das facilitadoras do grupo reflexivo. Uma vez 

contextualizado brevemente e evidenciado meu interesse de pesquisa, fui solicitado a entrar em 

contato com a promotora de justiça para que recebesse o assentimento desta, o qual foi realizado 

via Whatsapp22. Uma vez me apresentado e sinalizado meu interesse de pesquisa com o grupo 

desenvolvido pelo NAMVID, foi marcado outro encontro presencial no Ministério Público-RN 

com a referida promotora, a fim de que falasse melhor sobre a pesquisa. Na ocasião, a promotora 

se mostrou deveras receptiva, apesar de eu ainda não possuir muita clareza acerca da questão 

de pesquisa do projeto. Porém, defendi que a participação no grupo seria uma etapa importante 

da pesquisa, uma vez que representava não apenas uma aproximação com a proposta do grupo, 

a qual certamente era uma tônica da minha questão de pesquisa, mas também uma oportunidade 

de amadurecer e refinar os objetivos do projeto. Ficou negociado neste primeiro encontro a 

possibilidade de minha participação num ciclo do grupo reflexivo, desde que houvesse o 

assentimento também das profissionais facilitadoras. Uma vez que já havia conversado com 

elas em momento anterior ficava firmado informalmente a autorização para a entrada no grupo.  

A previsão à época era que as atividades do grupo retomassem no segundo semestre, 

por volta de julho a agosto. Eu teria, então, cerca de quatro meses para me debruçar em leituras 

a fim de me apropriar sobre o que havia produzido sobre os grupos reflexivos destinados aos 

homens que cometeram violência de gênero, sobretudo no âmbito conjugal. Neste período 

realizei uma revisão narrativa da literatura, de forma a privilegiar artigos, teses e dissertações 

                                                           
22 WhatsApp Messenger é um aplicativo gratuito de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. 
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que abordassem especificamente os grupos reflexivos voltados aos HAV. À medida que lia os 

textos foram sendo incluídas referências e autores que percebi serem importantes na área. Deste 

modo, foi criado um banco de textos, separados tipologicamente em artigos, teses e 

dissertações, livros, documentos oficiais, relatórios e produções do Instituto NOOS. Este último 

contribuiu sobremaneira à formatação de meu projeto, uma vez que disponibiliza gratuitamente 

produções diretamente relativas ao trabalho com homens autores de violência. Deste modo, esta 

primeira revisão gerou um total de 74 publicações multidisciplinares na área. 

No dia 14 de agosto de 2017 foi indicado o início do processo de triagem dos homens 

que integrariam o grupo. As facilitadoras sugeriram que fosse aproveitada a oportunidade da 

triagem para apresentar a pesquisa aos homens e solicitar autorização verbal para minha entrada 

no grupo. Foi conveniente minha participação no momento de triagem, uma vez que pude 

conhecer previamente os potenciais participantes de minha pesquisa e me aproximar um pouco 

do processo de formação do grupo, conhecendo os questionários e a forma de condução das 

entrevistas preliminares. A triagem da qual fui participante durou quatro dias, atendendo uma 

média de três homens por turno. Finalizadas as triagens, completou-se o quantitativo de 12 

homens, os quais participariam num ciclo do grupo. Foi assentido por todos verbalmente minha 

participação no grupo, de forma que não houve grandes resistências à minha entrada. 

Passados alguns meses desde minha participação nos encontros, contei com a 

colaboração de dois homens integrantes deste ciclo do grupo – Neymar e Pelé 23–, bem como 

das facilitadoras – Marta e Cristiane –, para conversar sobre esta experiência e aprofundar 

                                                           
23 Todos os nomes utilizados na apresentação dos resultados desta pesquisa são fictícios. Aproveitando que 2018 

foi ano de Copa Mundial de Futebol masculino – esporte grandemente ocupado e reconhecido como pertencente 

aos homens – quis colocar em campo uma homenagem à bravura de duas dessas mulheres – a jogadora Marta: 

recentemente nomeada embaixadora da ONU Mulheres; e Cristiane: atualmente artilheira de grande importância 

no futebol feminino. Estas mulheres desafiaram, tal como as facilitadoras deste grupo reflexivo, as normas sociais 

e conquistaram espaço e respeito, ainda que tenham sofrido diretamente os efeitos das desigualdades de gênero e 

do machismo na sociedade. No futebol isto se reflete, por exemplo, nas oportunidades de inserção no esporte, na 

permanência e na paridade salarial com jogadores homens.  
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alguns pontos que haviam me chamado a atenção, tanto a partir da literatura, mas, 

principalmente, a partir das afetações que o campo havia me provocado24. Infelizmente não 

pude contar com a colaboração de todos que fizeram parte do grupo. E é compreensível este 

afastamento, tendo em vista o sentido normalmente observado a partir da participação dos 

encontros do grupo: como uma obrigação ou sentença judicial, o que parece distanciá-los de 

revisitar a experiência de participação a posteriori.  

Perfil dos participantes da pesquisa 

 Idade Escolaridade Profissão 

Homem 1 38 anos Ens. Superior Empresário 

Homem 2 36 anos Ens. Fundamental 
Prestação de 

serviço/autônomo 

Homem 3 46 anos Ens. Fundamental 
Prestação de 

serviço/autônomo 

Homem 4 36 anos Não escolarizado Desempregado 

Homem 5 53 anos Ens. Médio 
Representante de 

vendas 

Homem 6 48 anos Ens. Fundamental 
Operador de 

máquina 

Homem 7 39 anos Ens. Médio Policial 

Homem 8 46 anos Ens. Médio Desempregado 

Homem 9 34 anos Ens. Médio 
Operador de 

máquina 

Homem 10 55 anos Ens. Fundamental Pescador 

Facilitadora 1 38 anos Ens. Superior Assistente Social 

                                                           
24 Ao longo da apresentação e discussão dos resultados foram citadas informações provenientes dos registros em 

diário de campo. Será possível ao leitor acompanhar os encontros a partir das notas de rodapé e aprofundar as 

informações nos próprios diários de campo colocados ao final da dissertação como apêndices.   
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Facilitadora 2 40 anos Ens. Superior Psicóloga25 

 

5.1 Sentidos sobre gênero  

 

Os discursos são a ferramenta de trabalho central nas atividades desempenhadas junto 

aos homens autores de violência contra a mulher, uma vez que consistem nas bases materiais e 

simbólicas pelas quais tornam possíveis transformar subjetividades e visões estereotipadas de 

mundo. Consoante Beiras e Cantera (2014), a linguagem é construtora de realidades, um ato 

performativo que produz o que nomeia. Medrado, Bernardes e Méllo (2010) acrescentam 

situando que nomear não é simplesmente descrever ou indicar, mas dar a algo uma 

característica, um valor, classificar. Deste modo, ao tomarmos o espaço de trabalho com 

homens um dos locais privilegiados de circulação de repertórios e atualização desses sentidos 

tradicionais, torna-se possível estudar os repertórios discursivos que sustentam esses jogos de 

posicionamentos como uma forma de aproximarmos do cotidiano dessas pessoas e identificar 

suas práticas discursivas (Medrado, Lemos & Brasilino, 2011). 

Em praticamente todos os encontros do grupo nos deparamos com posicionamentos e 

sentidos produzidos sobre gênero. No primeiro encontro26 temos a dinâmica da lousa, que 

pretendeu evocar os significados de ser homem e mulher, na qual nenhum homem citou de 

imediato aspectos relativos à dimensão biológica das diferenças, detendo-se muito mais em 

lugares de gênero, ou seja, em comportamentos socialmente instituídos para serem performados 

sob estes dois signos. Em outros encontros27 emergiram sentidos como “o homem ocupa o lugar 

                                                           
25 A psicóloga contratada para desempenhar o grupo estava em período de licença maternidade no momento de 

realização da pesquisa, portanto Cristiane ocupava o lugar de estagiária em psicologia, realizando as mesmas 

funções no tocante ao desenvolvimento do grupo. 
26 Encontro 1 – Abrindo a caixa de Pandora. 
27 Encontro 6 – Quem escreve a história; Encontro 7 – “Por causa dela nós tá aqui”; Encontro 8 – O quadripé 

“saúde-doença-trabalho-família”. 
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de provedor desde a fundação do mundo”, “tudo a mulher cobra do homem”, “também existem 

mulheres fortes e brabas”, “a mulher tem o instinto de passar confiança”, “o homem tem um 

instinto sexual/predador”, “mulher é mais organizada”, “mulher edifica sua casa”, “homens são 

mais relaxados” (no cuidado com a saúde) e do homem como provedor da casa, isto é, discursos 

instituídos nas relações sociais, os quais ordenam modos de ser e gerenciam as relações 

cotidianas.  

Para Neymar, o termo “de gênero” congrega todas as formas de “derivações” e 

dissidências do padrão binário-heteronormativo. São incluídos nesta categoria tanto 

identificações de gênero, quanto padrões de sexualidade não tradicionais, responde-me Neymar 

em tom de pergunta: “Gênero você tem o masculino e o feminino, né? Mas dentro desse 

feminino e masculino tem o trans, não sei o quê”. Pergunto se essa forma de compreender o 

gênero faz sentido para ele, ao que responde: 

Rapaz, não é que faz sentido, mas cada um tem o direito de ser o que quiser, desde que 

não atrapalhe o próximo, acho que é válido. Acho também, um cara, por exemplo, que 

você dentro de sua casa, você sendo pai de família, você tem o direito a não aceitar 

certas coisas. Mas hoje eu acho que as pessoas tentam impor esse desejo próprio de ter 

esse “gênero”, no caso, dentro de casa e “quem quiser, que se lasque”. Acho que cada 

um tem de ter sua individualidade, tem de ter sua percepção, mas tem de ponderar um 

pouco também, sabe? (Neymar). 

Neymar acredita que o gênero é algo irreversível e imanente – a pessoa já nasce com a 

“essência” daquilo que ela virá a expressar no futuro –, qualquer coisa que escape deste campo 

significante é considerada um artefato e uma escolha conscientemente refletida, ainda que não 

desejável que assim o seja: 

Rapaz, eu acredito que o gênero é irreversível. Ele não vai ter nenhuma “reviravolta” 

pra voltar como era antigamente [como se nasceu]. Muito embora hoje em dia tenha 

várias qualificações que eu nem sei quais são, tem várias. Eu vi um depoimento de um 

premiér do parlamento francês, que o cara falou mais de quinhentos gêneros, que eu 

nem sabia que tinha. Não sei se você já viu esse vídeo... Eu disse: “rapaz, tem tantos 

que eu não sei nem para onde vai” (Neymar). 

Pesquisador – Mas na tua forma de ver o mundo e do que você aplica pra sua vida, por 

exemplo, que você vai passar educando suas filhas...? 
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Isso aí, não... Aí, é que nem aquela história: eu respeito, mas minhas filhas... Elas têm 

todo direito de escolher, mas eu vou mostrar o caminho que eu acho que seja melhor pra 

elas, todo pai vai fazer isso. Agora, se ela vai seguir aquilo, ou não... (Neymar). 

Pesquisador – Mas qual seria, assim, o caminho correto? 

Rapaz, o caminho que eu acho correto... Eu acho que todos pais querem ter uma família, 

querem ter um filho e neto, família normal. Normal que eu digo, não que esses trans 

todos, esses gêneros, não sejam família também, mas eu digo, assim, a “continuação”. 

Porque, assim, quando você é “de gênero”, aquela família, ali, praticamente acaba, né? 

Você pode adotar uma criança, mas eu digo, assim, família tradicional, de sangue. 

Gostaria... Mas se o desejo delas for diferente eu não vou me esgoelar, não vou matar, 

não posso fazer nada (Neymar). 

Respondendo a esse posicionamento de Neymar, lancei uma provocação: “e se sua filha 

crescesse, se identificasse como um homem trans, casasse com uma mulher trans, e tivesse um 

filho?” Quase em tom sarcástico me responde: “Aí já é sacanagem. A pessoa que ‘vira trans’, 

que é homem e se veste como um homem, vai ter filho pra quê”? Ou seja, “ser homem” 

inexoravelmente é relacionado à paternidade tradicional, não apenas ao ato de procriar, mas 

procriar dentro dos padrões convencionais pelo qual é concebido um modelo ideal e 

naturalizado de família: 

O desejo ele pode ter, mas a “finalidade” dela de “ser homem”, pra quê ela vai ter filho? 

Entendeu o que eu estou dizendo? Ela pode ter, não estou dizendo que ela não vá ter, 

mas é meio contraditório. Pô, se você nasceu com isso, “não, eu sou homem...”, aí você 

vai ter filho, com barriga? Isso que você está me contando é muito provável não 

acontecer, porque se ela disse que “nasceu” com a “identidade masculina” dentro dela, 

ela vai ter filho? Não vai... (Neymar). 

Ao longo da conversa me explica seu posicionamento com um fato que aconteceu num 

dos supermercados da cidade, em que uma mulher trans acessa o banheiro feminino28, causando 

grande comoção dentro do estabelecimento e sofrendo diversas críticas após a repercussão do 

caso: 

Rapaz, eu vou te ser sincero: teve um caso ali no Carrefour, que o “trans” – nem era 

“trans”, ainda – foi no banheiro das mulheres... “O cara” não era operado ainda, mas ele 

“se achava mulher”, foi maior confusão. Eu fico pensando: poxa, se “ele” não tem a 

                                                           
28 Não foram encontrados grandes veículos midiáticos virtuais narrando o incidente, porém a situação encontra-

se descrita neste site: http://agorarn.com.br/cidades/confusao-grande-apos-transexuais-tentarem-usar-banheiro-

de-supermercado-em-natal/ 

http://agorarn.com.br/cidades/confusao-grande-apos-transexuais-tentarem-usar-banheiro-de-supermercado-em-natal/
http://agorarn.com.br/cidades/confusao-grande-apos-transexuais-tentarem-usar-banheiro-de-supermercado-em-natal/
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vagina ainda, vai entrar no banheiro, mesmo achando que “não seja” [homem], embora 

ele sendo [homem]? (Neymar) 

Pesquisador – Você acha que deveria ter usado qual banheiro? 

Pra te ser sincero, o masculino. Mas eu sei que, na “essência” dele, ele vai se sentir mal, 

mas tem de ver as mulheres também, se são de acordo, ou não. Ou se tivesse um banheiro 

lá “pra ambos”. (Neymar) 

Pesquisador – Você concordaria se os banheiros fossem unissex? 

Depende de cada um. Eu não gostaria de ver minha filha no banheiro com um homem. 

Se você tiver a “essência interior feminina”, você pode estar lá... Mas estar um homem 

e uma mulher no banheiro? Aí já é demais... Até porque no banheiro a mulher vai 

precisar se sentar e homem vai ficar em pé... Não acho legal não (Neymar). 

Pesquisador – Você acha que o principal risco de ter um banheiro unissex seria a 

higiene mesmo? Ou seria outra coisa?  

O estupro (Neymar). 

Pesquisador – De homens contra mulheres?  

Sim. Acho que “o masculino” é mais “animal”, assim, “os instintos”... Eu acho que não 

ia dar certo não. Os caras “pegarem” uma mulher no banheiro não vai “pensar”, vão 

“atacar” (Neymar). 

Pelé apresenta um sentido sobre os gêneros masculino e feminino de forma diferente de 

Neymar. Para Pelé, “ser homem” é significado como baluarte moral, em suas palavras, de 

alguém “integro”, “responsável” e “bom caráter”. Neste sentido, utiliza-o como parâmetro 

também para significar o que seria uma “mulher íntegra”, ou seja, alguém que semelhantemente 

ao homem cumpra seus deveres dentro da família: 

Eu já vi tanta mulher aí sendo “mais homem” do que homem, né? Vamos lá, eu já 

respondi essa pergunta lá de acordo com o grupo, mas assim, pra mim ser homem são 

os princípios que eu aprendi até hoje, né? É que você tenha a obrigação de manter seu 

íntegro, seu caráter, ser responsável pelas suas atitudes e responder pelos seus atos, isso 

é ser homem pra mim. Independente que seja do sexo masculino ou feminino, mas a 

partir do momento que você cumpre com o seu caráter, de você arcar com as 

consequências dos seus atos e arcar com as suas responsabilidades, se for uma mulher 

eu posso dizer: “você é um homem”. Eu não vou dizer: pra ser um homem, basta ter o 

sexo, macho e fêmea. Não. Ser homem pra mim, é quando você honra com suas 

palavras, assume suas responsabilidades e assume todas as suas ações, ter seu caráter 

(Pelé). 

Pesquisador – Ser mulher, então, seria “não ser íntegro”? 
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Não, a mulher tem de ser íntegra. No meu ponto de vista, o que é uma pessoa ser íntegra? 

É você honrar seus compromissos, é você ter suas responsabilidades. Se você cumpre 

isso aí, você é um homem, você tem o meu respeito. Agora, o que é ser uma mulher, do 

sexo feminino, ser íntegra? É cumprir com as responsabilidades dela. Por exemplo, se 

eu sou um chefe de família, eu tenho a responsabilidade de zelar pela minha família, eu 

dou minha cara a bufete para zelar pela minha família: eu vou trabalhar, vou ser o 

provedor, vou ser o amigo, vou ser o pai, vou cumprir meu papel de chefe de família. 

Quando uma mulher se propõe a ser uma “mãe de família”, uma dona de casa, se ela 

trabalha ou se ela não trabalha, ela vai cumprir com os afazeres dela, ajudar a educar os 

filhos, cuidar do esposo, cuidar das necessidades dele, cuidar das necessidades dela e 

cuidar da família. Aí é uma mulher do sexo feminino, íntegra (Pelé). 

Seguindo esse repertório discursivo que aprendeu ao longo de sua vida, Pelé não 

compreende que as diferenças entre homens e mulheres podem ser convertidas em 

desigualdades sociais, deste modo considera os “direitos das mulheres” como privilégios em 

relação aos homens: 

(...) outro conteúdo assim, que eu acho que a maioria dos homens ficam revoltados é a 

respeito dos direitos da mulher, que hoje em dia são muito jogados na cara do homem: 

“não, mulher tem isso, isso, isso...” E eu disse lá, e digo sempre que eu tou conversando 

com alguém: “daqui a alguns anos a gente vai ter três sociedades: a gente vai ter a 

sociedade só das mulheres, sociedade só dos homens e a sociedade de quem quiser viver 

no meio – que vai ser homossexuais, masoquistas, toda uma “milacria” numa sociedade 

só”, porque tá chegando um ponto, não tem como uma sociedade daqui a uns cinquenta 

anos viver mais junto, porque cada um quer ter os direitos mais do que os outros, e 

aqueles que conseguem algum benefício maior sempre estão passando na cara... (Pelé). 

Assim como Neymar, Pelé homogeneíza outras configurações de sexo-gênero num 

mesmo conjunto: se para Neymar pessoas homoafetivas, gêneros não-binários, homens e 

mulheres transgêneros, dentre outros, são agregados no conjunto “de gênero”; para Pelé, tais 

pessoas compreendem uma “milacria” – nos dizeres nordestinos: tudo aquilo que “não presta”, 

“o resto”.  

Sinteticamente, os sentidos produzidos pelos homens convergem para as seguintes 

categorias: (1) Derivações do padrão binário-heteronormativo – sustenta-se a noção de 

complementaridade dos opostos; (2) Gênero como algo imanente e irreversível – o que os 

corpos expressam em termos de gênero e sexualidade seguem (ou deveriam seguir) uma ordem 

“natural”, de forma sincrética ancorada na biologia, mas também em valores morais religiosos; 
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(3) do masculino como baluarte moral – apesar de ambos possuírem responsabilidades distintas 

para definir seu grau de “integridade” (o sentido impresso aqui assemelha-se muito ao trazido 

no Velho Testamento: “Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as 

próprias mãos” – Provérbios, 14:1), ainda assim, o homem é tomado como parâmetro, fazendo 

valer o sentido socialmente corrente de que algumas mulheres são “mais homem, que muito 

homem”; (4) do masculino como possibilidade e expectativa de concretização da paternidade; 

e, por fim, (5) das mudanças nos valores tradicionais acerca das relações de gênero e 

sexualidade, as quais, no caso da mulheres é visto como ganhadora de privilégio imerecidos, e 

no campo das dissidências de gênero e sexualidade como anomalias. 

Estes sentidos apontam para o exercício e valorização de uma masculinidade 

hegemônica branca e heterossexual como modelos ordenadores da política de gênero (Pacheco, 

2014). Desvelam que não se está trabalhando com homens irresponsáveis, sem valores morais 

e sociais, e sim homens com fortes valores e modelos morais (Andrade, 2014). Situam que estes 

homens se ancoram em visões tradicionais e estereotipadas, referindo-se à mulher muitas vezes 

de forma preconceituosa, pejorativa e depreciativa (Prates & Alvarenga, 2014). Normalmente 

significam a emancipação e autonomias femininas como usurpação de direitos consagrados aos 

homens (Mistura, 2015). Bem como confirmam que dicotomias clássicas e bem fixadas 

cotidianamente são estruturas-chave para a manutenção da masculinidade tradicional idealizada 

e normativa e das relações desiguais de poder (Beiras, 2012).  

Segundo Acosta, Filho e Bronz (2004) os homens constroem suas masculinidades em 

sociedades cultural e historicamente violentas, nas quais o gênero se mantém, é definido e 

regulado através de violências (Welzer-Lang, 2004, citado por Toneli, Lago, Beiras & Climaco, 

2010). A partir dos posicionamentos discursivos nestas entrevistas percebemos, tal como 

Andrade (2014), acerca da importância de atentar para os espaços de socialização masculinos, 

num esforço de compreender e construir novas referências para resolução de conflitos e, mais 
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que isso, se empoderar das determinações socio-históricas que produzem desigualdades e a 

subordinação de gênero. Nesse ínterim, faz-se imperativo investir, bem como referem Medrado 

e Lyra (2014), na dimensão plural e plástica dos modos de subjetivação masculina, 

reconhecendo os diversos atravessamentos tais como sexualidade, raça/etnia, geração, idade, 

relações de trabalho, condições socioeconômicas e outros marcadores sociais da diferença. 

A desconstrução destes sentidos instituídos de masculinidade e feminilidade só se torna 

possível se apostarmos, como consideram Medrado e Lyra (2014) na masculinidade como 

plural e, ainda, conforme Toneli, Lago, Beiras e Clímaco (2010), na masculinidade como um 

fenômeno complexo, diverso e não generalizável. Neste sentido, um possível ponto de 

investimento nos grupos reflexivos consiste em explorar as contradições, inconsistências, 

transformações, as quais são posicionados discursivamente em interação. Não é incomum 

perceber as fraturas e inconsistências nas masculinidades instituídas, uma vez que, bem como 

revela Scott (1995, p. 88) “os homens e as mulheres reais não cumprem sempre, nem cumpre 

literalmente, os termos das prescrições de suas sociedades ou de nossas categorias analíticas”. 

Nessa perspectiva, concordo com Beiras e Cantera (2014) acerca da importância em se conhecer 

a construção de narrativas dominantes, tradicionais, naturalizadas, normatizadas ou 

banalizadas, atentando para as particularidades, sutilezas, permanências, jogos linguísticos e 

discursivos que caracterizam as vivências desses homens. 

Para Marta, gênero consiste numa construção social, e também um dispositivo utilizado 

pelos variados movimentos de militância para provocar agenciamentos na sociedade, o que, se 

por um lado, amplia a forma dicotomizada e antagônica de se compreender os lugares de gênero 

– em “homens” e “mulheres” –, por outro lado, indica uma fragmentação de lutas identitárias: 

Eu acho que é uma questão de construção social, mesmo. Eu diria que definir, 

necessariamente, é até difícil, que a gente vê hoje muitos papéis de gênero, né? Tem 

vários “tipos”. Então não tem como a gente “enquadrar” o outro. Socialmente falando a 

gente construiu papéis: “o homem é assim, e mulher é assim”. Se um dos dois foge a 
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esse padrão, a sociedade não aceita, é por isso que a gente está num embate muito grande 

hoje, reflexivo. Eu acredito que hoje ela está mais em evidencia essa temática. Eu 

percebo que os próprios movimentos da luta pela igualdade de gênero não são unidos, 

cada um tem a sua “identidade”, e cada um luta pela sua identidade, mas no meu ponto 

de vista acaba enfraquecendo o próprio movimento (Marta). 

Aproveitando a fala de Marta, pergunto acerca do que compreende por “ser homem” e 

por “ser mulher”, quase retomando uma dinâmica realizada em grupo. Marta explica-me:  

Eu diria que hoje não existe um papel definido, de “ações pra homem e ações pra 

mulher”. [O que faria um “homem de homem” e “mulher de mulher”] é como eles se 

percebem. Pronto, eu me vejo mulher, eu sou mulher, feminina, mas eu não me enquadro 

nesses padrões. Esse papel não me cabe (Marta). 

Pesquisador – O sexo seria socialmente construído também? 

No sentido biológico, não. No sentido biológico, você “nasce homem”, você “nasce 

mulher”, algo fisiológico. Mas a questão da identidade é construída (Marta). 

Pesquisador – Mas sempre ocupando esses dois lugares?  

Eu acho que depende muito de cada um, sabe? A gente não pode segregar muito em 

“castas”. Eu acho que o ser humano é tão mutável, tem tanto a questão da 

“singularidade”, que não tem como a gente “taxar”. Acho que o grande problema é esse, 

de a gente taxar as pessoas (Marta). 

Aproveito ainda para perguntar como ela se identifica, ao que Marta me responde:  

É interessante você ter me feito essa pergunta porque quando eu era adolescente, que eu 

estudava, e eu sempre tive um jeito “mais briguento” – de falar alto, de responder, eu 

adorava sentar de pernas abertas, eu ainda adoro –. Eu lembro de quando criança, me 

falavam assim: “menina, feche essas pernas, que mulher não se senta assim”. E eu fiquei 

me questionando: “porque eu não posso me sentar assim”? (Marta). 

Cristiane também refere o gênero como algo produzido e, muitas vezes, imposto 

socialmente. Diz da existência de várias possibilidades de ser, já que expressaria como as 

pessoas se “comportam” – ou poderíamos ler, performatizam? –, e não como nasceriam ou que 

possuiriam enquanto “essência”: 

Eu acho que é algo que a gente constrói, e muitas vezes a sociedade impõe. Tipo, acho 

que existem vários tipos de gêneros. Pronto, algo que o NAMVID me deu: pra mim 

existiam dois gêneros e acabou-se. E, infelizmente, olhe que estou me sentindo bem à 

vontade para dizer: infelizmente ainda tinha o peso da religião, que aí que botava mesmo 

dois, e acabou-se. E hoje, não. Hoje eu tenho pra mim que são comportamentos, algo 

que a gente constrói, então podem existir vários. Não acho que masculino e feminino 

sejam os únicos (Cristiane). 
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Como era de se esperar, diferente do encontrado nos repertórios dos homens 

entrevistados, as facilitadoras Marta e Cristiane significam as relações de gênero amparadas 

em arcabouços advindos de teorias feministas, ressaltando o caráter socialmente produzido e 

processual das construções de gênero. Deste modo posicionando-se contrárias às compreensões 

totalizantes, naturalizadas e dicotômicas da experiência humana, ainda que reconheçam o peso 

das instituições sociais, que impõe normas comportamentais e produzem expectativas de 

gênero. O próprio projeto elaborado junto ao Ministério Público, anterior ao início do trabalho 

junto aos homens, já sinalizava os efeitos da socialização e sociabilidade masculinos como 

processos formadores da “identidade de gênero”.  

Nos repertórios trazidos pelas facilitadoras percebemos uma compreensão alargada das 

experiências de gênero, revelando, assim como em outros estudos e teorias: seu caráter 

relacional (Mistura, 2015); sua construção social, ou seja, do gênero enquanto uma categoria 

social imposta sobre um corpo sexuado (Scott, 1995); a importância de não reificar o binarismo 

de gênero (Medrado & Lyra, 2014); questionamentos acerca da determinação biológica dos 

padrões de masculinidade (Acosta, Filho & Bronz, 2004); seu caráter transgressor, processual, 

ambíguo e fluido (Beiras & Cantera, 2014); o gênero enquanto relações de poder culturalmente 

atribuídos aos sexos e suas peculiaridades biológicas (Silva, Coelho & Njaine, 2014), bem como 

forma de dar inteligibilidade e reconhecimento a certos tipos de práticas e ações , ou seja, as 

normas sociais (Beiras & Cantera, 2014); e, sobretudo, a crítica à verdade instituída dos homens 

e do masculino como faces malditas das relações sociais, ressaltando, mais uma vez, o caráter 

relacional dos processos de subjetivação masculinos (Medrado & Lyra, 2014) 

Acerca das matrizes agenciadoras de repertórios discursivos, todos sinalizaram, ainda 

que com ressalvas, a família como grande instituição agenciadora de vozes e discursos sobre o 

gênero. Cristiane aponta como fortes referências que teve ao longo da vida a educação familiar, 

além dos fundamentos religiosos, muito presentes nas formas apresentadas pelos seus 
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familiares como a maneira correta de agir. No entanto, defende que o trabalho com o grupo a 

fez confrontar-se com estes padrões aprendidos ao longo de anos e hoje assume postura crítica 

quanto aos modelos tradicionais de gênero: 

Pesquisador – (...) que referências você utiliza como suporte para compreender o 

gênero? Você falou um pouco da religião, mas pelo que eu entendi não é mais uma 

coisa que atualmente você... 

...Não, não é mais. Antigamente era uma base. Não era só isso, era a base também 

familiar, costumes. Eu fui criada “menina”: menina que nasce com o “sexo feminino”, 

tem de fazer determinados comportamentos, e menino que nasce com o “sexo 

masculino”, tem outros comportamentos. Eu fui criada, por exemplo, ouvindo que meus 

irmãos não podiam entrar na cozinha, que aquilo não era coisa de homem. Então a minha 

base é essa: familiar. Mas eu tento passar pra meus filhos não mais essa base (Cristiane). 

Marta também refere a família, apesar de acreditar que sempre fugiu um pouco aos 

padrões a ela impostos. Tal como Cristiane, defende que adentrar os debates de gênero, 

violência e masculinidades, e ter a oportunidade de trabalhar nestes grupos foram importantes 

dispositivos que agenciaram transformações na forma como ela compreendia as relações de 

gênero. Neste sentido, aponta o cotidiano de trabalho junto aos homens – mas também com as 

mulheres – como importantes referências: 

Pesquisador – A última pergunta é: de onde vem essa compreensão de gênero? 

Do meu dia a dia. Do fazer profissional mesmo. Tem as questões de “vida”, mas eu diria 

que por trabalhar com a temática, por me aproximar do tema, me fez apropriar dessas 

questões. Antes, eu diria pra você que era um assunto sequer pensado, cogitado. E aí, 

volto novamente àquela questão: hoje a gente tem um debate muito maior. E por ser 

uma área que eu não tinha muita afinidade e nem trabalhava com a temática, era um 

tema que não me era percebido. Mas a partir do momento que eu tive uma atuação que 

me aproximou dessa temática, eu também não me fechei a ela, eu me entreguei. E esse 

dia a dia, desse “fazer” tem contribuído pra essa visão que hoje eu tenho dessas questões 

(Marta). 

Na perspectiva de Pelé, o qual relaciona os sentidos de gênero aos valores morais, um 

dos repertórios, que atribui ser fundamental à forma como concebe o “ser homem”, advém de 

“Deus”, ou seja, da instituição religiosa Cristã: 

Pesquisador – Ao longo da sua vida, que experiências e referências você utiliza para 

se afirmar homem? 
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Mas eu ainda sou um menino, tou querendo “ser homem”. Rapaz... Eu acho que só Deus 

mesmo, Jesus... E eu tento ser o que eu vi que meus pais não puderam ser, me dar, e eu 

sempre tento visualizar o que eu posso ser ainda (Pelé). 

Neymar, por sua vez, acredita que a família contribui para o sentido que produz sobre o 

gênero, mas postula que haveria algo “imanente” sobre a experiência de gênero. Este “algo” 

não poderia ser transformado ou ensinado por outrem. De acordo com Oliveira (2012) a noção 

instituída de “instinto” pode ser utilizada para justificar a violência e servir também como uma 

estratégia de autodefesa utilizada pelos homens para relativizar a responsabilidade sobre os atos 

cometidos. Afirmo: ainda que não haja a intenção refletida de utilizar este argumento para 

justificar os acontecimentos, é inegável que sustentar o sentido de que há algo imutável no 

exercício da masculinidade é profundamente problemático para conseguir a flexibilização de 

sentidos tradicionais, conservadores e naturalizados.  

 Como podemos observar a partir das entrevistas, homens autores de violência e 

mulheres facilitadoras deste grupo reflexivo produzem diferentes repertórios discursivos sobre 

as relações de gênero. Algumas das instituições em comum atravessam a produção destes 

sentidos, como a religião, a família e, mais recentemente, a instituição justiça. Nessa última nos 

interessa problematizar o alcance, os limites da transformação dos discursos e, mesmo, como 

estes diferentes sentidos surgem e têm condições de emergir e de serem postos em negociação. 

Uma das questões que merece ser levada em conta, a qual explorarei melhor adiante, é da 

própria brevidade da intervenção, a qual maneja discursos oriundos do tempo longo (religião) 

e do tempo vivido (família), entretanto encontra um espaço restrito de reflexão no tempo curto 

(de acontecimento do grupo).  

Se confrontarmos as práticas discursivas das facilitadoras, sensibilizados pelas reflexões 

feministas e pelo trabalho junto aos homens – mais flexível às transformações sociais, além de 

carregarem um evidente teor crítico acerca das normas sociais de gênero –, com os relatos dos 

homens colaboradores – ainda repousados numa masculinidade hegemônica e patriarcal –, 
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descobrimos que muito ainda precisa ser feito para desconstrução de velhos estereótipos de 

gênero, posto que mesmo havendo passado pelos encontros sustentam repertórios 

essencialistas, dicotômicos e naturalizados. Nessa mesma linha, uma questão que vale a pena 

ser pensada é acerca de como manejar repertórios contraditórios e conservadores emergentes 

de instituições socialmente legitimadas como, por exemplo, na forma de ensinamentos 

religiosos, utilizados para legitimar a submissão conjugal das mulheres aos homens, tais como: 

a figura de autoridade masculina no ambiente doméstico, estereótipos de gênero e moralidades 

de uso dos corpos (ex.: sexualidade) e relações sociais de gênero. 

 

5.2 Sentidos sobre a violência contra a mulher 

 

Para Marta, a violência contra a mulher acontece em função das transformações nos 

papéis de gênero, os quais não têm sido aceitos pelos homens que se subjetivaram com base no 

modelo de hegemonia do masculino sobre o feminino: “É questão de, muitas vezes, você não 

aceitar o outro, de como ele se coloca. Ele não aceita essa ‘mudança de papéis’, por isso que 

essa violência acontece: ‘eu me incomodo pela forma como o outro se comporta’” (Marta). É 

bem possível, tal como referem Silva, Coelho e Njaine (2014), as agressões tenham como uma 

de suas motivações mais importantes a crença de que as mulheres devem ser submissas aos 

homens e que, portanto, assumam a representação de objetos de posse, concretizando um dos 

elementos para a experiência de relacionamentos abusivos, os quais tomam como forma de 

resolução de conflitos a violência contra as mulheres.  

Tal como nos sentidos produzidos por Marta sobre gênero, volta-se a falar em termos 

de “papéis” desempenhados socialmente. Consoante Santos (2007) é problemático trabalhar 

com a ideia de papéis sociais, haja vista a série de críticas levantadas acerca desta análise 
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funcionalista: a primeira delas é sobre sua clara legitimação do papel subordinado das mulheres 

limitando-a ao espaço privado, da família e da reprodução social. Ainda nesse sentido, conceber 

gênero somente como um papel social restringe o campo de análise ao comportamento 

individual, perdendo seu poder de explicação mais amplo. Por fim, entender gênero em termos 

de diferenças sexuais é diminuí-lo a uma única variável empírica, imutável, indo na contramão 

de um princípio de organização social. Esta autora refere: 

Os significados de masculinidade e feminilidade variam entre as culturas, através do 

tempo histórico, entre os homens em qualquer cultura. Desta forma não podemos falar 

de masculinidade e feminilidade como essência constante, singular e universal. Existe 

então realmente somente um papel sexual masculino e somente um papel sexual 

feminino? Outras diferenças (raça, classe, sexualidade, idade...) moldam e modificam 

nossas definições de gênero. Com efeito, a teoria do papel sexual não pode acomodar 

completamente essas diferenças entre homens e mulheres (Santos, 2007, p. 122).  

 

Oliveira (2012) compreende a VCM como decorrente do sentimento que os homens 

possuem ao serem confrontados com a extroversão das mulheres aos espaços sociais 

anteriormente ocupados majoritariamente por homens, momento que sentem o poder ou força 

ameaçados. Segundo o referido autor, esta forma de subjetivação masculina, contrariando os 

estereótipos comuns de que “homem não chora”, “é forte”, na verdade consistiria numa 

identidade vulnerável, caracterizada pelo medo, vergonha, ciúme e impotência. Outros autores 

(Acosta, Filho & Bronz, 2004; Monteiro, 2014; Mistura, 2015) também desenvolvem suas 

reflexões nessa linha argumentativa, desse modo, Monteiro (2014) traz a expressão 

“emasculação” (p. 63), enquanto “perda de potência sociossexual”, nos âmbitos econômico, 

político, intelectual e viril. Acosta, Filho e Bronz (2004), por sua vez, explicam que a identidade 

masculina vivenciada como vulnerável se dá pela via da negação de sentimentos, tentando 

ocultar a fragilidade masculina, o que resulta na acumulação de estados afetivos que, por não 

serem expressos, podem culminar em explosões de violência. Este momento de fúria, 
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descontrole e vulnerabilidade emocional calcados na fragilidade masculina estaria por trás dos 

discursos e atos violentos praticados pelos homens. 

Partindo do construcionismo social, uma epistemologia crítica, que procura afastar-se 

de categorias essencialistas, naturalizadas e generalizadas, gostaria de operar uma crítica a esta 

forma de entendimento sobre o fenômeno da violência, já que este modo de compreender as 

causas da violência produz um sério reducionismo das relações sociais e subjetivas: quando se 

trabalha com a ideia de “acumulação de estados afetivos”, desconsidera-se a dinamicidade e 

processualidade das relações afetivas ao tratá-las como estados. Além de que a experiências 

afetivas não são matematicamente acumuláveis. Pode parecer elementar a afirmação a seguir, 

mas não me parece plausível comparar pessoas a panelas de pressão, que em razão do calor 

acumulado dentro de si podem explodir em algum momento. Dito isso, acredito ser mais 

razoável reconhecer a dimensão relacional e cotidiana da produção de sentidos e significados 

sobre o ser homem e de como a violência surge como vetor importante na elaboração destes 

sentidos. Por fim, cumpre diferenciar a noção estereotipada de “masculinidade frágil” da 

tentativa – e fracasso – de exercício de uma masculinidade hegemônica e patriarcal, o qual 

costuma parametrizar a socialização dos corpos falocentricamente ditos masculinos com base 

numa virilidade violenta, agressiva e repressiva. Ou seja, o gênero masculino, organizado 

segundo um modelo hegemônico e patriarcal (Connel & Messerschmidt, 2013), ordena 

normativamente a experiência das pessoas, posicionando-as conforme padrões socialmente 

aceitos e difundidos, ainda que a incorporação deste modelo hegemônico aconteça sempre de 

maneira parcial e imperfeita.  

Neste sentido, Marta refuta noções estereotipadas dos homens como agressores em 

potencial, perigosos e monstruosos. Para ela, anteriores ao ato cometido está toda uma cultura 

machista e extremamente conservadora acerca das expressões de gênero. Me revela que, no 
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fundo, acredita que os homens autores de violência não se resumem ao ato praticado, ou seja, 

são cidadãos e pessoas passíveis de afetos e afetações: 

(...) a ideia que se tem dos homens que praticam a violência doméstica é de que são 

pessoas de alta periculosidade, que são “criminosos”, né? Quando, na verdade, não. São 

“pais de família”, aqueles ditos “cidadãos de bem”, que tem suas famílias, que 

trabalham, que estudam, que tem, digamos uma vida “social”, e não tem o que esconder 

de ninguém. São pessoas bem vistas na sociedade. E eu lembro que a gente foi muito 

questionada: “mas você não tem medo de estar trabalhando com eles”? Alguma coisa 

do tipo. De um modo geral, a gente sempre foi muito questionada. Salvo se a gente se 

deparar realmente com uma situação de risco, aí eu digo a você que “pernas pra quem 

te quero”. Porque a sociedade os vê como “monstros”, como homens até, vou usar esses 

termos: “que comem criancinhas”, mas não são. A gente sabe que não são. Muito pelo 

contrário: são homens que não devem nada à sociedade, teoricamente. É claro, que em 

toda regra há sua exceção, né? (Marta). 

De fato, a partir da literatura consultada nota-se uma tensão terminológica acerca da 

referência aos homens que cometeram violência. Tem-se uma tendência nos trabalhos que 

discutem a violência contra as mulheres em referenciar os homens enquanto agressores, 

coexistindo bipolarmente uma outra tipologia, das mulheres vítimas ou vitimizadas. Como 

defendem Lago, Ramos e Bragagnolo (2010), a implementação do atendimento aos homens 

autores de violência previsto pela LMP, bem como a discussão terminológica em torno do 

rótulo "agressores", é uma questão ainda incômoda a muitas feministas e pró-feministas, sendo 

um questionamento não hegemônico nos estudos e produções de gênero. De acordo com 

Medrado, Lemos e Brasilino (2011), ainda é possível observar posicionamentos radicais e 

resistências a qualquer ação com os considerados "agressores", deste modo resistindo à 

descristalizar a fixidez da relação homem-agressão. Apesar do uso massivo desta categoria, 

sobretudo nos documentos oficiais, como a LMP, uma consistente literatura resultante do 

trabalho em grupos reflexivos voltados aos homens aponta diversas críticas.  

Algumas das críticas direcionadas consistem no fato que estas categorias dicotômicas 

possuem um olhar reducionista (Lima & Büchele, 2011), criam padrões que não compreendem 

a capacidade de comportamentos instituídos atualizarem-se nas relações interpessoais 
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(Medrado, Lemos & Brasilino, 2011) e não refletem a complexidade das relações, 

obscurecendo uma melhor compreensão e intervenção nos casos de violência (Rosa, Boing, 

Büchele, Oliveira & Clímaco, 2008). Toneli, Beiras, Clímaco e Lago (2010) alertam para a 

importância de não fixar as pessoas envolvidas em situações de violência nestas categorias, uma 

vez que abriria a possibilidade de considerar o sujeito em sua integridade, tornando possível 

produzir deslocamentos efetivos nos sujeitos e em suas relações. Coaduno com a compreensão 

de Silva, Coelho e Njaine (2014) de que considerar a violência de gênero pautada na vitimização 

das mulheres dificulta a ampliação do entendimento das relações violentas, consideradas em 

toda sua amplitude, contexto e complexidade. De algum modo, como apontam estes autores, a 

lógica dicotômica se sustenta e é sustentada por uma predisposição à culpabilização e 

penalização dos homens a priori, revelando em muitas ocasiões por parte dos técnicos um "não 

ouvir" ou uma desconsideração às multideterminações e ao caráter relacional das situações de 

conflito e violência (Silva, Coelho & Njaine, 2014, p. 177).  

Beiras e Canteira (2014) vão mais longe e acrescentam que estas dicotomias clássicas e 

bem fixadas cotidianamente não apenas são mecanismos de simplificação do fenômeno, mas 

"são estruturas-chave para a manutenção da masculinidade tradicional idealizada e normativa e 

das relações desiguais de poder" (p. 38). Neste sentido, considerando que o grupo se torna um 

ambiente propício ao questionamento e desconstrução de uma masculinidade tradicional, é 

fundamental descristalizar o lugar de agressores e vítimas, reconhecendo a capacidade de 

agenciamento e de construção de novas subjetividades. Todavia é necessário atentar para a 

consideração de Soares e Gonçalves (2017) que, inspirados pela criminologia crítica e teorias 

pós-modernas de gênero, reconhecem a fragilidade da simplificação das categorias vítima-

agressor, mas alertam para o risco de despolitização frente à histórica opressão sofrida pelas 

mulheres.  
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Marta defende que a “não aceitação” das modificações dos padrões comportamentais 

de gênero, a qual atribui como causa para as violências, também é experimentado pelas 

mulheres. Ou seja, a violência também pode se dar numa “via de mão dupla”, na qual as 

violências são mútuas, ainda que tenham efeitos desiguais para homens e mulheres, bem como 

são atravessadas por assimetrias de poder: 

Pesquisador – O “não aceitar” acontece apenas dos homens para as mulheres, ou o 

inverso também pode ser válido?  

Acontece o inverso, tanto é, a gente costuma dizer, que a mulher também é machista. A 

mulher cobra esse papel masculino também, esse “padrão masculino”. Ainda tem 

mulher que diz: “não, eu só saio com homem que tenha ‘pano pra manga’, que possa 

me bancar”, então ela cobra também esse papel. Eu acredito que essa cobrança é mútua, 

embora, estatisticamente, quem sofra mais sejam as mulheres: elas são quem sofrem 

essas violências. O homem ele sofre a cobrança desse papel, e ele quer manter esse papel 

a todo custo, porque “o poder é dele”. Tem uma relação de poder, tanto é que quando o 

homem diz assim: “eu não bati nela, bati no atrevimento dela”, ele está dizendo isso: 

“eu não aceito a mulher falando mais alto”. Isso a gente cresceu ouvindo e aprendeu 

assim (Marta). 

A mutualidade da violência e a violência como signo da convivência do casal, segundo 

Pacheco (2014), deve ser analisada com cuidado, já que existe o risco de naturalizar este 

fenômeno, bem como banalizar as assimetrias presentes entre homens e mulheres e os distintos 

efeitos – tanto em recorrência, quanto intensidade e gravidade – que essas violências sucedem 

aos diferentes sujeitos nestas relações (Oliveira et al., 2009; Soares, 2011). De acordo com Rosa 

et al. (2008), a violência contra a mulher tem como um de seus principais sustentáculos as 

construções socioculturais dos gêneros, reproduzindo uma estrutura social desigual e injusta, 

conformando, assim, “relações de poder perversas” e campos de forças “expressas enquanto 

relações de dominação” (p. 156). Esta discussão faz-me questionar se, de fato, é possível falar 

em violência contra a mulher sem problematizar, necessariamente, a produção das 

desigualdades de gênero e os efeitos dessas desigualdades nas relações afetivas. Como já foi 

referido anteriormente, ainda é bastante comum na socialização dos homens o incentivo do 

exercício e afirmação da masculinidade com base na agressividade. Portanto, segundo Monteiro 
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(2014), fazer os homens refletirem acerca do viés social da violência, relacionando as 

desigualdades entre homens e mulheres à produção social da violência, tem sido um esforço 

coerentemente realizado neste grupo de reflexão.  

Cristiane faz uma distinção entre “violência de gênero” e “violência contra a mulher”. 

Para Cristiane a violência contra a mulher seria mais abrangente que a compreensão da 

violência de gênero, uma vez que a motivação, a qual ocasionaria uma violência, nem sempre 

consiste em função de “ser mulher”, mas decorreria de outra situação, como por exemplo a 

divisão de bens, conflitos entre familiares, etc.: 

Normalmente eu utilizo o termo violência contra a mulher. Porque, por mais que a gente 

diga “violência de gênero”, acaba trabalhando mais como violência contra a mulher. 

Uma vez em Parnamirim até me questionaram sobre isso: “ah, mas se for dois homens, 

se for duas mulheres...”, fizeram várias perguntas que faziam a gente pensar. Até a gente 

adorava discussões, discutíamos eu, ________ e ________ exatamente sobre esse 

assunto. E quando eles perguntavam, tinham uma visão jurídica, já que ali é uma 

instituição da justiça... (Cristiane). 

Pesquisador – Ou seja, dentro da violência de gênero tem a violência contra a mulher, 

é isso? 

Na verdade, é o contrário, dentro da violência contra a mulher tem a violência de gênero. 

É contra a mulher, mas pode ser de gênero, pode ser outra coisa... Pode ser uma briga. 

Porque muitos fazem como se isso fosse como uma coisa só. E a sensação que eu tive é 

que a dra. _________ [juíza] ela fez uma separação: “ela veio porque tá brigando, quer 

colocar uma parede na casa...”, mas ela faz: “pera aí, mas realmente está acontecendo 

uma violência de gênero, ou essa violência aqui é só disputa pela casa”? É uma 

violência, está havendo uma violência, mas é melhor levar se for de “repartir casas”, 

melhor levar para a defensoria, pra outra competência jurídica (Cristiane). 

Segundo Bandeira (2014) a perspectiva de gênero torna capaz de compreender a 

violência contra as mulheres distintamente de outras violências. No entanto, a definição 

conceitual acerca da violência cometida contra as mulheres é produzida a partir de diferentes 

matrizes teóricas, o que reflete o permanente campo de tensões na seara dos debates de gênero. 

Alguns autores referem o termo "violência contra a mulher" (Bandeira, 2014; Lima, Büchele & 

Clímaco, 2008) como denominação mais frequentemente utilizada tanto enquanto categoria 
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sociológica, quanto pelos movimentos de mulheres e movimentos feministas brasileiros desde 

a década de 1970, assim como por diversas Conferências e Convenções internacionais.  

Comumente o uso dos termos "violência de gênero" e "violência contra as mulheres" 

são entendidos como sinônimos: Bandeira (2014) defende que "a emergência da expressão 

violência de gênero, independentemente de sua matriz teórica, associa-se ao enfrentamento da 

violência contra as mulheres, bem como a outras reivindicações de valores feministas 

concernentes a mudanças na ordem legal, social e jurídica" (p. 462); Silva e Oliveira (2015), 

por sua vez, entendem que "a violência sofrida pelas mulheres também pode ser denominada 

violência doméstica ou violência de gênero, que atinge mulheres em todas as partes do mundo 

e tem suas raízes na inter-relação de fatores biológicos, econômicos, culturais, políticos e 

sociais" (p. 3524); Silva e Oliveira (2016), em outra publicação, reforçam que a "violência 

doméstica ou violência de gênero, embora ambos termos guardem diferenças conceituais sutis: 

a primeira é praticada no contexto do domicílio; e a segunda, perpetrada contra a vítima em 

virtude de pertencer ao sexo feminino" (p. 332). 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará) a define como: “qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública como na esfera privada” (OEA, 1994, p. 01). A Lei Maria da Penha, ancorada na 

Convenção de Belém do Pará, define a violência doméstica e familiar contra a mulher como: 

"(...) qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial" (Brasil, 2006, p. 1 e 2). 

Percebo que nestas definições o termo "violência de gênero" engloba a experiência das 

mulheres inseridas num contexto socialmente desfavorável. No entanto apresenta certa 

limitação, na medida em que não abrange a complexidade das relações de gênero, permitindo 



66 

 

ampliar o conceito a outras experiências (como por exemplo à violência perpetrada pelos pais 

aos seus filhos, uma vez que estes assumissem orientação sexual não heteronormativa). Outros 

autores (Lima, Büchele & Clímaco, 2008) apontam que não há consenso acerca de qual 

terminologia seria mais adequada a nomear o fenômeno da violência sofrida pelas mulheres. 

Algumas das mais comuns são: violência de gênero; violência doméstica; violência intra-

familiar; violência de parceiro íntimo e violência conjugal. Debert e Gregori (2008) defendem 

que é necessário "saber o que significa o emprego de cada uma dessas noções, sua rentabilidade 

em termos analíticos, bem como as limitações e os paradoxos que elas apresentam" (p. 166). 

Questionam ainda a validade e o interesse do conceito recente de gênero. 

O que defendo, tal como alude Beiras (2012), é que, assim como as mulheres, os 

"homens também são atingidos negativamente pelo sistema patriarcal que socializa os 

indivíduos de acordo com as expectativas culturais" (p. 40). Neste sentido, faz-se elementar 

compreender o conjunto de instituições sociais que colaboram com a reprodução deste modelo 

ordenador de hierarquias, assimetrias e desigualdades sociais e de poder nas relações. Esta 

maturação de ações e conceitos precisa acontecer em terreno interdisciplinar, com base nas 

discussões feministas e de gênero, deste modo evitando leituras simplificadas e reducionistas 

do fenômeno da violência. 

Pelé acredita que a causa principal para a existência da violência contra a mulher é o 

desconhecimento. Fala-me isto algumas vezes ao longo da conversa, reforçando o quão 

importante foi haver participado do grupo, uma vez que ele mesmo se enxerga neste lugar – 

não se eximindo da culpa, mas ressaltando o novo sentido que conseguiu aplicar à relação com 

sua esposa: 

Pesquisador – (...) o que é que leva uma pessoa a cometer a violência de gênero? O que 

é que está por trás?  
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Falta de conhecimento, do que realmente é a violência. Quer queira, quer não, a gente 

vive numa cultura que é machista. Que 80% da sociedade acredita que homem tem 

direitos e deveres que é só dele. E hoje em dia a sociedade tenta mostrar que não, esses 

direitos e deveres são iguais. A cultura que a gente tem é que o homem sempre foi 

superior à mulher, e embora a sociedade queira mudar, isso vem impregnado: o pai é o 

dono da casa, o patrão é o dono disso aqui, o homem é o alfa, entendeu? Muita gente 

ainda tem isso dentro da cabeça... “Não, eu sou assim, e não dou o meu braço a torcer” 

(Pelé). 

No entanto, fala em tom de indignação quanto à inexistência de leis semelhantes à LMP 

para homens, diga-se de passagem, a mesma indignação que também fez questão de levantar 

em alguns encontros do grupo. Esse posicionamento, de certo modo, aponta para o sentido que 

os homens imprimem ao grupo: enquanto uma punição ou injustiça, razão pela qual sustentam 

que deveria ser uma situação vivenciada também pelas mulheres. Em outras palavras, é como 

uma fala de protesto proferida por um dos homens durante o grupo: "então o homem deveria 

ser escutado primeiro (referindo-se à denúncia da violência), porque quem vai tirar o nó sou eu 

agora!". 

O que eu entendo é que realmente acontece a violência, é uma coisa que não é pra ser 

tolerada, mas que a gente pode abrir esse leque pra ter os direitos iguais, porque, não é 

querendo ser machista não, mas se tem uma lei que protege a mulher, tem de ter uma lei 

que proteja o homem, se tem uma lei que protege o homossexual, é pra ter uma mesma 

lei que proteja um negro, se tem uma lei que proteja o negro, é a mesma lei que protege 

um homem, uma mulher, uma criança. Então eu acho que a violência, sim, existe, mas 

muitos são causados por falta de conhecimento e, até mesmo, por provocações, por 

abuso dessa lei (Pelé). 

Já Neymar modula sua fala, ajustando seu discurso às tipificações das violências 

presentes na Lei Maria da Penha, tal como evidenciado no grupo. Porém, contraditoriamente, 

mostra-se ambíguo, ao questionar a veracidade do relato das mulheres, usando seu caso pessoal 

como justificativa, sempre se eximindo de culpa. Para Neymar, violência ainda é entendida 

como do tipo física e atribui como suas causas principais: o consumo de bebidas alcoólicas, as 

modificações nos padrões sociais de divisão do trabalho entre homens e mulheres – ou seja, o 

homem, desempregado ou com renda inferior à das mulheres se sentiria humilhado – e, por 

último, as “brigas” seriam decorrentes das provocações das mulheres.  
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Os sentidos trazidos nas entrevistas com os homens, bem como nos próprios relatos de 

campo desvelam: a noção de “briga normal” (Pacheco, 2014): tentativa de justificar os fatos 

como um mero desentendimento, relativo ao cotidiano e restrito ao âmbito doméstico; a 

preponderância da atenção destinada à violência física e consequente reconhecimento apenas 

nesses casos (Silva, Coelho & Njaine, 2014); questionam seus atos apenas pelos excessos 

(Oliveira, 2012); e normalmente justificam os acontecimentos através de argumentos tais como: 

em função dos “instintos agressivos”, por culpa das provocações da mulher e também como 

estratégia de autodefesa (Oliveira, 2012).  

Os sentidos impressos à violência perpetrada contra suas parceiras e ex-parceiras não 

são imanentes à existência desses homens, advêm de repertórios circulantes nos três tempos: 

longo, vivido e curto. De acordo com Silva, Coelho e Njaine (2014) a violência é culturalmente 

tolerada, banalizada e naturalizada com base em questões culturais de gênero e 

socioeconômicas. Alves e Diniz (2004) também defendem a violência como comportamento 

aprendido e culturalizado com base no modelo tradicional patriarcal. Nessa mesma linha, 

Andrade (2014) coloca que igrejas, instituições de ensino, locais de trabalho, disputas 

esportivas e espaços de lazer são alguns dos espaços que reforçam as masculinidades 

hegemônicas. Existiria, portanto, um conjunto de espaços de socialização, primária e 

secundária, os quais propagariam a reprodução dos modelos hegemônicos, produzindo não 

apenas padrões naturalizados e estereotipados de gênero, mas padrões abusivos e violentos de 

interação social. Portanto, bem como aponta Soares (2011), ainda que a relação patriarcalismo 

e violência doméstica não seja direta e mecânica, ela existe e representa um elemento 

fundamental em muitos casos, além de se prestar, como discurso justificador, para várias 

situações. Enquanto uma violência que acontece contextualizada socio-historicamente, é mister 

analisar as condições coletivas e psicossociais que permitem a emergência de repertórios 
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discursivos e, a partir daí definir estratégias – ainda que disparadoras – de masculinidades 

alternativas. Tomando o grupo como espaço para refletir sobre estas questões, passaremos a 

analisar o cenário de produção e emergência desses repertórios discursivos: as condições 

relacionais da produção de sentidos e o que efervesceu nos encontros entre homens denunciados 

pela LMP, mulheres facilitadoras e eu próprio, enquanto pesquisador.  

 

5.3 Um olhar para trás: caracterizando o cenário de produção de sentidos 

 

A partir do que foi registrado em diário de campo29, percebi que os sentidos produzidos 

e negociados em interação resultam em meio ao encontro de duas correntes compreensivas 

acerca das causas das violências e possíveis estratégias de intervenção: uma de caráter mais 

psicológica e outra de cariz mais sociológica.  

A primeira foca em aspectos concernentes ao âmbito individual – dos padrões 

comportamentais e escolhas conscientemente refletidas. Nesta lente psicológica percebemos 

muitas contribuições advindas da psicologia cognitiva e comportamentalista, sobretudo através 

das noções de ciclo de violência, acúmulo de tensão e estilos comunicacionais. Conforme 

situam Toneli, Lago, Beiras e Climaco (2010) e Beiras (2012), o foco na perspectiva 

individual/psicológica é comum nos programas e intervenções do contexto europeu e da 

américa do norte (EUA e Canadá), enquanto que na realidade latino-americano é muito mais 

evidente a busca pela equidade de gênero, contrapondo-se às desigualdades de gênero, 

machismo, submissão/dominação-feminina/masculina – ou seja, questões que parecem se 

aproximar muito mais de uma perspectiva sociológica de entendimento da violência contra as 

mulheres. 

                                                           
29 Encontro 1 – Abrindo a caixa de Pandora. 
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A corrente sociológica ou “sócio-política” (Lima & Büchele, 2011), por sua vez, dá 

relevo aos processos de produção social das desigualdades de gênero e das sociabilidades 

violentas, as quais sustentam os modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade. Este 

enfoque descentraliza a atenção do individual ao coletivo: para os espaços de interação e as 

instituições sociais, tanto em escala micro, quanto macrossocial. Neste sentido, Monteiro 

(2014), em sua dissertação, toma emprestada a noção “sociabilidade violenta” de Silva (2004) 

para compreender os padrões normativos de masculinidades construídos socialmente e 

sustentados por instituições como família, igreja, escolas e, mesmo, o próprio Estado. Apesar 

de inspirar reflexões sobre a forma como subjetividades são engendradas tendo como espelho 

modelos violentos de interação social, o conceito de Silva (2004) deve ser utilizado com cautela, 

já que o autor não pretendeu abarcar as violências sofridas pelas mulheres, uma vez que seu 

objeto de reflexão consistiu aos crimes comuns violentos praticados em ambientes urbanos.   

Estes dois modelos compreensivos se decantam sobremaneira, como também foi 

referenciado em diário de campo, na segmentação dos saberes atribuídos à psicologia e ao 

serviço social. Em parte decorrência disso, é possível observar, nas práticas cotidianas locais 

uma série de embates, incertezas, inseguranças quanto aos lugares atribuídos à psicologia e à 

assistência social. Percebeu-se que a prática do psicólogo se vincula muito ainda ao viés clínico 

e individual. Isto se confirma no trabalho de Hanada, D'Oliveira & Schraiber (2010), o qual 

sinaliza que, em muitos serviços, tem-se o acolhimento e a escuta como práticas inerentes ao 

profissional psicólogo, resvalando a este a responsabilidade por excelência de lidar com o 

sofrimento e com os construtos relativos à dimensão interpessoal. A prática psicológica, 

todavia, parece perder sua definição quando se afasta de suas práticas clínicas e adentra numa 

seara menos precisa, ou melhor dizendo, mais embatida e conflituosa, uma vez que se aproxima 

do objeto de intervenção denominado genericamente como "social", cotidianamente 

compartilhado com os profissionais da assistência social. 
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De fato, este campo de atuação suscita muitos desafios para o profissional de psicologia, 

dentre eles: dúvidas quanto às especificidades de atuação e confusão de funções, atravessadas 

pelos embates com outras categorias profissionais como o Serviço Social, bem como quanto às 

possibilidades de intervenção no campo (Senra, 2005). Assim, considerando essas e outras 

dificuldades com as quais os profissionais psicólogos se deparam no campo da assistência 

social, e para dar respostas às demandas sociais, é necessário criar espaços de reflexão sobre a 

atuação profissional, bem como a formação contínua, uma vez que esta prática apresenta foco 

de trabalho e objetivos diferentes da prática tradicional (Yamamoto & Paiva, 2010). 

Voltando à questão das matrizes compreensivas, torna-se necessário pensar sobre tal 

questão na medida em que, como bem colocam Lima e Büchele (2011), as escolhas teóricas e 

metodológicas passam por como os programas compreendem as causas da violência contra a 

mulher. Ora, seria possível responsabilizar estes homens, se considerarmos a violência um 

fenômeno determinado socialmente? Em vias de fato, para onde aponta a bússola desta 

intervenção: para a violência – culpabilização, responsabilização, cessação dos atos, punição, 

criminalização? Ou para a equidade de gênero e consequente desconstrução de normas e 

sentidos instituídos socialmente? Ambos objetivos – punitivo e preventivo – são 

intercambiáveis? Com estas inquietações em mente sigamos adiante. 

 

5.3.1 Como significam a participação no grupo 

 

Tanto para Pelé, quanto para Neymar – é de uma obrigação ou sentença, apesar de que 

ambos tenham avaliado como uma boa experiência, com o passar dos encontros. Esta 

significação também foi percebida em alguns encontros do grupo, no qual relatei como os 

corpos silenciosos falavam, ou seja, comunicavam, ainda que não verbalmente, o sentido que 
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era para eles estarem ali30, bem como relatos de alguns participantes sobre tal 

constrangimento31: 

Rapaz, no primeiro encontro eu entrei com raiva, com desgosto. E se sentindo discriminado. 

Porque, queira quer, não queira, é uma sentença. No meu caso assim, eu sei que discutimos, 

a gente brigou, mas coisa que eu tava leigo... Então, tava me sentindo injustiçado, porque eu 

acredito que você pode ser julgado por uma coisa que você saiba. Se você não tem 

conhecimento daquilo, você se sente injustiçado. Mas a partir do momento que começou [o 

grupo], eu vi que tava errado (Pelé).  

Andrade (2014) confirma que o primeiro e o principal sentimento de comunhão e de 

vinculação no grupo é de injustiça. Mistura (2015), por sua vez, refere que a entrada no grupo 

produz diferentes ordens de sentimentos como vergonha, punição, vitimização, perplexidade, 

estranhamento, mas também prazer, espaço de sociabilidade, escuta e interlocução, terapêutico 

e de elaboração e espelhamento. O grupo é colocado pelos homens como uma injustiça, na 

medida em que não se enxergam como agressores, bem como não reconhecem o ato que levou 

a denúncia como uma violência, produzindo diversos repertórios de justificação e transferência 

de responsabilidade à (ex) companheira ou a outrem (Prates & Alvarenga, 2014). 

Por mais que não observei nas facilitadoras o intuito de criminalizar os homens 

integrantes, é inegável que exista todo um conjunto semiótico e discursivo cristalizado nestes 

equipamentos. Considerando o caráter compulsório e automático das intervenções penais, 

Rifiotis (2008) refere-o como um dos grandes obstáculos para os grupos reflexivos. Tal como 

defende Andrade (2014): o sistema jurídico, no trato do homem autor de violência inclina-se a 

avaliar sua periculosidade, grau ofensivo, tipificação das violências, diagnósticos e 

prognósticos, imprimindo sentidos muito claros a todos que adentram aquele espaço: o de culpa, 

reprovação moral, punição e julgamento. Isto, sem dúvida, representa uma limitação importante 

à intervenção se considerarmos que produzir reflexão, desconstruir velhas normas e construir 

                                                           
30 Encontro 1 – Abrindo a caixa de Pandora. 
31 Encontro 2 – O nó górdio. 
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novas formas de ser no mundo, inexoravelmente exige abertura e disponibilidade, o que não 

são conseguidos caso esses homens se sintam em um espaço condenatório. 

Marta, contando um pouco sobre seu trabalho com as mulheres em outro serviço da rede 

de proteção à mulher, anterior ao projeto junto homens, revela que o trabalho junto aos homens, 

apesar de ser algo muito pontual dentro das políticas de enfrentamento, sempre foi uma 

necessidade que sentiu a partir do acolhimento das mulheres. Segundo Marta, em muitos casos 

pedia-se uma mudança de postura, e não uma punição a priori. Ademais, tal intervenção 

representa uma forma de modificar padrões tradicionais de masculinidade, efeito que a simples 

condenação não é capaz de atingir: 

A gente percebe que está se “criando mais crimes”, mas não está se criando mais o 

próprio enfrentamento em si: não está se investindo em políticas públicas. Será que você 

só criminalizar está resolvendo? “Ah, fulano descumpriu a medida, é crime, enquadra, 

prendeu”, mas objetivamente, no que isso vai ser bom? Porque o que as mulheres 

querem, muitas vezes, não é criminalizar esse homem. Não é que não tenha de haver a 

responsabilização, não é isso que eu estou dizendo, mas não é só essa questão (Marta).  

Andrade (2014) corrobora com a ideia expressa por Marta. Para o autor, os mecanismos 

de punição e repressão têm se mostrado insuficientes na contenção do crescimento da violência 

contra a mulher. De acordo com Antezana (2012, p. 12) existem razões importantes para 

implementar tais programas de intervenção, uma vez que: a) as próprias mulheres que sofreram 

violência pedem por essas intervenções; b) para responsabilizar àqueles que perpetram 

violência e erradicá-la; c) mulheres submetidas a violência não se separam de seus cônjuges ou, 

muitas vezes, voltam a viver com aqueles que as agrediam; d) necessidade de realizar 

intervenções com homens que, ainda que se separem, repetem seus padrões violentos com 

novos cônjuges; e) para romper a transmissão inter-gerações da violência a filhos e filhas 

expostos a esses modelos relacionais. Consoante Soares (2011), ao fazer isso, não se trata de 

promover conciliações conjugais, menosprezar medidas cautelares ou meramente sugerir 

diálogo, mas, conforme Acosta e Bronz (2014), reconhecer que a maioria dos casos não inclui 



74 

 

homens cujo grau de violência exige contenção externa absoluta, o que torna necessário analisar 

as nuances de cada caso e intervir nos casos em que as mulheres sofram risco de morte e 

ameaças à sua integridade física e psicológica.  

Neste sentido, o grupo tem o potencial de transformação social a nível subjetivo, 

individual e das relações cotidianas (Beiras & Cantera, 2014), mostrando-se uma alternativa 

concreta às soluções estritamente punitivas (Acosta, Filho & Bronz, 2004), haja vista que a 

privação da liberdade, se levada a cabo como um “fim em si mesma”, coloca-se como uma 

solução inadequada frente a ao amplo espectro  da violência conjugal (Soares, 2011). Ademais, 

concordo com Acosta, Filho e Bronz (2004), quando advertem ser na prisão o local privilegiado 

de circulação de repertórios discursivos e códigos masculinos da virilidade violenta, contexto 

favorável ao recrudescimento da violência. Por este motivo estes autores reafirmam o grupo 

como uma ação complementar, e não substitutiva de outras ações, permitindo que os homens 

ampliem os recursos e repertórios para resolução de conflitos.  

 

5.3.2 O que compreendem como a missão do grupo 

 

Os entrevistados se posicionam de formas distintas acerca deste tópico. Marta, com 

trajetória profissional já há alguns anos com o grupo, representa-o como um dispositivo de 

“quebra de paradigmas”, ou seja, de desconstrução acerca nas normas e lugares de gênero 

prescritos, bem como padrões violentos de interação social: 

Eu diria que um dos objetivos é criar um espaço de escuta, de compartilhamento de 

ideias, de informações, o objetivo dele é “quebrar paradigmas”, o objetivo dele é 

desconstruir esses “papéis de gênero”, o objetivo dele é contribuir para o enfrentamento 

da violência. Eu diria que esse é o objetivo do grupo: promover uma discussão 

qualificada e uma escuta assertiva sobre essa questão da violência. Tanto é que a gente 

traz algumas temáticas nessa abordagem. Discutir também a LMP. Eu diria pra você, 

Victor, que a gente não tem o objetivo de mudá-los. A gente sempre bate nessa tecla: 

nem eu, nem _______ [outra profissional do serviço], a gente tem o objetivo de mudar 
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os homens. Até porque se a gente carregasse essa responsabilidade seria um peso muito 

grande e, possivelmente, sairíamos muito frustradas. Porque se você tiver uma 

expectativa muito idealizada de: “ele entrou assim e minha expectativa é que ele saia 

assim”, imagine só se ele não saísse “assim”: olhe só a frustração que nós teríamos e, 

eu acredito, até a desmotivação pra continuar com o trabalho... Então, na verdade, o que 

nós queremos é “plantar a semente”: promover, de fato, a discussão e a reflexão; que 

eles, de fato, reflitam sobre esse assunto. E, a partir disso, que eles possam ter uma nova 

postura, um novo olhar para a questão da violência contra a mulher, a violência de 

gênero (Marta).  

Monteiro (2014) encontra resultado semelhante: os profissionais do seu estudo também 

compreendem o grupo como uma possibilidade de mudança e transformação de valores, ao 

passo que provoca também responsabilização sobre as situações de conflito e violência. Da 

mesma forma, Silva, Coelho e Njaine (2014) compreendem este modelo de intervenção grupal 

catalisador para a desconstrução e a mudança dos padrões naturalizados de gênero, violência 

de gênero e formas de interação social instituídas com base no padrão de masculinidade 

hegemônica. Segundo estes autores, “a perspectiva é de que o grupo sirva como parâmetro de 

socialização masculina em outros contextos sociais dos homens” (p. 193). Outros autores 

(Beiras & Cantera, 2014; Toneli, Beiras & Ried, 2017) também concordam com a ideia do 

grupo como “potencial espaço de visibilidade e desconstrução do masculino tradicional” 

(Beiras & Cantera, 2014, p. 39).  

Ainda de acordo com Beiras e Cantera (2014), o grupo deve oferecer “a possibilidade 

de construção de uma expressão do masculino na qual a violência seja questionada como 

aspecto formador e constituinte da subjetividade” (p. 39). Este esforço, sem dúvida, foi sentido 

nos encontros ao qual acompanhei, no entanto é necessário apontar alguns percalços já situados 

nos diários de campo, os quais são atravessadores da produção de sentidos em interação nos 

encontros, tais como: a cisão individualização/psicologização do objeto de trabalho conferido 

à psicologia e dos processos sociais ao serviço social; o desconhecimento dos homens acerca 

da “missão” do grupo contrastado com o entendimento de que estes objetivos autoenunciariam-

se a cada encontro; a caricaturização da masculinidade hegemônica nos materiais de suporte, o 
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que impacta no reconhecimento das situações apresentadas às realidades cotidianas destes 

homens ou mesmo que se sintam representados nos personagens; os mecanismos de “limpeza 

discursiva”, quando no exercício de facilitação operam “cortes” à algumas falas contraditórias, 

conservadoras, polêmicas, divergentes ou conflituosas; a recusa em dar espaço às histórias de 

vida e do cotidiano, sob o critério de não trabalhar os casos individualmente; e a mecânica que 

se engrena ao cotidiano dos encontros, possivelmente relacionada à abertura de múltiplas 

turmas sob responsabilidade de somente duas facilitadoras, resultando em sobrecarga de 

trabalho. 

Cristiane afirma o grupo como espaço de trocas, para o qual os homens precisariam 

reconhecer os atos de violência cometidos. Acerca deste sentido, podemos interpretar das 

seguintes formas: tanto como a ética e o olhar destes grupos resvalam para as propostas dos 

grupos terapêuticos (Andrade, 2014), quanto estes produzem efeitos terapêuticos, mesmo não 

se propondo a sê-lo (Acosta, Filho & Bronz, 2004). Cristiane acrescenta, ainda, que – se 

consideradas as limitações do grupo – o intuito seria de provocar micro-rupturas no cotidiano 

e nos modos de subjetivação dos homens integrantes. De certo modo, assemelha-se ao 

enunciado por Marta, até pela sua trajetória mais recente no trabalho com os homens: 

O objetivo é que eles entendessem que eles praticaram violência e não cometessem isso 

mais lá na frente, mas eu acho que, na prática, é pelo menos sensibilizá-los. Pelo menos, 

“plantar uma sementinha” que muitos ali chegam e não sabem nem o que é. E, às vezes, 

quando vai conversando, ajuda no relacionamento deles mesmo. Eu acho que o objetivo, 

que eu já escutei Marta dizer várias vezes e eu concordo: a gente não tem capacidade 

de mudá-los. Porque eu acho que a Dra. [promotora de justiça] queria que em dez 

encontros eles saíssem mudados: nenhuma de nós duas acredita nisso (Cristiane).  

Para Pelé representa uma ampliação do conhecimento sobre as relações interpessoais 

no cotidiano. Acerca disso, refere: 

Eu acredito que o objetivo maior que eu venha a ter acolhido... É a gente poder respeitar 

o espaço do outro, no meu caso era o “cônjuge”, né? Poder respeitar aquele espaço e 

tentar construir uma sociedade melhor através de algumas pequenas ações que até então 

eu não tinha conhecimento. A gente vê, a gente presencia, mas a gente não tem 

conhecimento que aquelas pequenas ações a gente pode mudar, não só o nosso convívio 
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como um pouco da sociedade. Que a gente não tem força pra mudar a sociedade inteira, 

mas vi que o objetivo do grupo é fazer isso aí: a gente se conscientizar que aqueles 

pequenos atos podem fazer toda a diferença (Pelé).  

Corroborando com a fala de Pelé, Toneli, Lago, Beiras e Clímaco (2010) referem ser 

maior a eficácia do grupo se valorizado o caráter relacional e subjetivo de emergência da 

violência no âmbito conjugal e doméstico. Creio que este olhar não só permite que estes homens 

flexibilizem noções machistas arraigadas, a exemplo da mulher como posse do homem, como 

também facilita que outros homens percorram o caminho feito por Pelé: de lançar um olhar “de 

fora” – a partir do grupo – para “dentro” – no dia a dia em sua família.  

Neymar, por sua vez, apresenta uma visão mais ampla – “mostrar que a mulher tem de 

ser bem tratada”. Na sequência, porém, já aproveita para realizar uma crítica ao formato do 

grupo: uma vez que reúne homens que cometeram diferentes tipos de violência, sendo a 

violência física considerada mais grave, ainda que se questionem apenas pelos excessos. Ou 

seja, um empurrão, segurar mais forte, puxar o cabelo, dentre outras situações mais sutis não 

têm o mesmo peso de “bater na mulher”:  

Eu acho que o objetivo é mostrar que a mulher tem de ser bem tratada. Acho que é mais 

do que válido. Porque você mostra para as pessoas as situações que foram ruins, mas, 

volto a dizer, se não for uma coisa mais chocante, vão “passar as sessões” e vai pra casa. 

Acho também que deveriam ter “graus” [referindo-se à formação de grupos a partir da 

“gravidade” das situações de violência]... Porque, assim, se você pegar um cara, como 

aquele senhor que saiu antes de todos, que está ali revoltado e tal, se for verdade mesmo 

o que ele disse, e botar um cara como aquele que disse que bateu na mulher até 

[desmaiar]... É meio que “radical” colocar todo mundo num lugar só (Neymar).  

Ou seja, quando Neymar defende ser “radical” a turma congrega diferentes perfis de 

agressão, na verdade, realiza um duplo movimento: procura isentar-se de haver praticado 

violência contra sua ex-parceira, e também diferenciar-se do conjunto dos outros homens ali 

presentes. Isso nos leva a pensar novos desafios para o trabalho junto aos homens – a exemplo 

do reconhecimento – quando se considera não só o recorte de gênero, mas também de classe. 

Ora, Neymar destoava dos demais integrantes por usufruir de melhores condições de vida, além 
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de possuir maior grau de escolaridade. Ocupar este lugar de privilégio, sem dúvida, traz 

implicações ao grau de abertura e à disponibilidade de reflexão.  

 

5.3.3 Acerca das dificuldades experienciadas 

 

Para Pelé o grupo não tem condições de se adequar às particularidades e necessidades 

de todos os integrantes, razão pela qual não aponta muitas dificuldades: 

Não tem o que melhorar, porque, assim, foi uma participação... Foi um tempo curto. E 

muitos questionamentos do pessoal eram horário, mas, assim, como era pra cumprir, a 

gente sentia-se na obrigação, “olhe você tem que fazer”, e tem que fazer mesmo, então 

tem que ter norma, tem que ter regra, e foi bastante claro o horário, as normas, se acabar 

criando mais burocracia o cabra vai acabar ficar mais chateado, porque quando chega, 

já chega com aquele desânimo, “não, tô aqui obrigado”, mas do meio pro fim você sente 

um prazer por estar lá, estar aprendendo mais, você poder estar compartilhando alguma 

coisa com outras pessoas que no dia-a-dia você não iria falar, então se não tiver aquela 

norma fica muito frouxo, então não tem o que melhorar, na minha opinião (Pelé). 

Ainda assim, Pelé afirma que alguns conteúdos pareciam distantes de sua realidade 

social e cotidiana. Também registrei em diário de campo32 o efeito negativo que os materiais 

de suporte poderiam ter, uma vez que caricaturam os lugares tradicionais, o que pode distanciar 

a possibilidade que os homens se reconheçam nos personagens e situações utilizadas.    

Eu acho que os conteúdos foram bastante diferenciados, abrangeu muitos assuntos que 

a gente vive no dia a dia, precisamos realmente entender esses assuntos. Eu acho que, 

assim, não tem nenhum conteúdo, assim, polêmico que possa dizer que não serviu, que 

todos serviram, né? Mas eu acho que alguns conteúdos podiam ter trazido mais pra 

dentro da nossa realidade, né? Que foi divulgado alguns dados que eram de outros 

países, eu fiz até uma pergunta, eu não sei se você estava lá nesse dia, que a 

coordenadora disse que num país aí tava em terceiro ou quarto lugar que não tinha 

violência, então eu perguntei: “o que é que eles fazem, que a gente não faz aqui?” Então, 

assim, a gente trazer mais pra dentro da nossa realidade... (Pelé). 

Neymar diverge acerca dos horários, defendendo que para aqueles que possuíam 

empregos de carteira assinada – o que frisa não ser uma realidade particular sua –, seriam 

                                                           
32 Encontro 1 – Abrindo a caixa de Pandora. 
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grandemente prejudicados pela inflexibilidade do grupo. Afirma, ainda, que necessitar negociar 

as faltas ao trabalho com seu patrão colocaria os outros homens em situação de “ficha suja”: 

Teve até um senhor que trabalhava numa loja e falou: “olha, eu vou perder o meu 

emprego”, e ela: “mas aí não é da minha ossada”. Tipo assim, “se perder é problema 

seu”, sabe? Eu até falei, não é bem assim, ajude, porque... Ela falou algo assim: “se 

perder você dá entrada na justiça, tal e tal”, mas aquele cara ali, com certeza é um forte 

candidato a perder o emprego. Acho que os horários deveriam ser outros: ou à noite ou 

muito de manhã, assim. Porque realmente... Pra mim não, que sou empresário e tal, mas 

pra uma pessoa que é trabalhadora, tem um horário a cumprir... Muitas pessoas não 

entendem, você vai dizer assim: “não, Neymar, aquilo é lei, o cara vai levar lá o papel 

[termo de comparecimento]”, mas o cara [patrão] ali inventa uma coisa pra tirar o cabra. 

Poxa, o cara que maltrata a mulher, você vai querer um cara desses trabalhando na sua 

empresa? (Neymar). 

Tanto Marta, quanto Cristiane, sinalizam os entraves burocráticos enfrentados no 

serviço, além da elevada demanda de trabalho, como as principais dificuldades enfrentadas pela 

equipe atualmente: 

Eu acho que a maior dificuldade mesmo é a parte burocrática: tem muitos 

“entravezinhos”, que a gente acaba querendo fazer algo... Por exemplo, a gente recebeu 

uma demanda de uma menina do interior, a gente não pôde nem ficar, não tinha equipe 

pra isso, se tivesse, era algo interessante, que podia ajudar... É tão burocrático conseguir 

qualquer tipo de liberação, pra poder ficar indo lá... (Cristiane). 

 

(...) a gente quando chega aqui tem muita coisa para fazer, inclusive burocráticas 

também, que a gente acaba lidando. Até com os próprios homens tem a parte burocrática 

com eles, e isso acaba tomando muito tempo (Marta). 

Outros estudos apontam dificuldades institucionais de diversas ordens, tais como: falta 

de continuidade das intervenções e mudança de gestão (Beiras, 2014); trabalho em rede 

fragmentado: carência de serviços e parcerias (Lima & Büchele, 2011; Andrade, 2014; Beiras, 

2014); alta rotatividade e desistência (Lima & Büchele, 2011); falta de capacitação/formação 

específica e supervisão (Lima & Büchele, 2011); falta de protocolos/normas técnicas (Beiras, 

2014); ausência de ferramentas e indicadores que avaliem o pós-grupo (Andrade, 2014); baixo 

orçamento e carência de fontes de financiamento (Beiras, 2014); não implementação de uma 

política específica pelo Estado (Mistura, 2015). Posto que o grupo do NAMVID está vinculado 

ao Ministério Público do RN e não apresenta quadro de insegurança orçamentária, dificuldades 
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de ordem material não representam um desafio ao desenvolvimento do trabalho. Por outro lado, 

o funcionamento jurídico-institucional burocratizado também representa uma dificuldade de 

flexibilização frente às particularidades das demandas que chegam às profissionais deste grupo, 

o que limita a eficácia e abrangência da intervenção.  

Marta sinaliza, ainda, a dificuldade que encontra em relação à disponibilidade de 

participação dos homens, ainda que se façam presentes em todos os encontros. De certa forma 

isso contrasta com o que registrei em diário de campo33: apesar de as palavras serem a 

ferramenta mais utilizada nos encontros, normalmente estas falas pouco se expandiam, rebatiam 

e eram negociadas pelo coletivo, o que pode ser compreendido pela centralidade conferida à 

exposição dos materiais, mas sobretudo pelo sentido produzido pelos homens em função da 

obrigatoriedade de participação e entendimento do grupo como uma penalização. 

Até mesmo os próprios homens, porque embora eles estejam numa obrigação, eles têm 

de estar disponíveis. Disponíveis no sentido da “entrega”, né? De vir pra cá e “estar 

aqui”, de fato, participar. Que quando é aquele que sai: “olhe, hoje eu vou estar presente, 

mas não vou contribuir”, é um desafio também. Às vezes a escolaridade de alguns dos 

homens é um desafio também, prejudica um pouco, às vezes na questão do entendimento 

pra algumas questões. Até um exemplo, não exemplo em si da baixa escolaridade, mas 

da não participação, embora estivesse presente todos os encontros foi o seu ________ 

[cita um participante] (Marta).  

Creio que o que se desvela por meio desta fala é a qualidade do vínculo conseguido com 

estes homens: sustentado majoritariamente pelo frágil “acordo judicial” (Pacheco, 2014). Tal 

como alude Beiras (2014), a dificuldade de adesão destes homens é carregada de resistência, 

preconceitos e, sobretudo, pelo parco conhecimento dos equipamentos da justiça sobre o grupo, 

de forma a produzir um espaço pouco convidativo para falar sobre afetos e afetações, produzir 

novos sentidos e gerar posicionamentos discursivos diferentes em seus repertórios. 

Normalmente, como pude observar, nesse contexto institucional os homens se preocupam mais 

em afastar-se da figura de agressores do que reconhecer sua parcela de responsabilidade nas 

                                                           
33 Encontro 4 – O império da fala. 
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relações violentas e repensar seus valores. Pensar criticamente acerca da qualidade desse 

vínculo, sem dúvida é um esforço potente, na medida em que as próprias relações podem ser 

dispositivos concretos de desconstrução e construção de novas subjetividades: afinal, são nas 

interações que os sentidos ganham materialidade no cotidiano.  

Resgatei com Marta algumas situações que ocorreram em alguns encontros – às quais 

um dos homens assumia posicionamento mais questionador –, procurando saber como essas 

situações chegavam para ela. Ao que ela responde trazendo à cena o ethos de profissional 

facilitadora, ou seja, subjetivamente e objetivamente Marta sentia-se convocada a assumir o 

lugar de autoridade sobre um saber-fazer, ainda que refira emergir em cada encontro algo novo 

para ela.   

Então foi um desafio mais pra: “como é que eu ia me colocar nesse papel”? Porque a 

gente aqui não tem nenhuma resposta. A gente, embora traga os temas, a gente não traz 

a discussão num papel, do que é que vamos dizer. Essa discussão diária é construída no 

dia, de como é que vai ser esse diálogo, como é que vai se dar. Então muitas vezes eu 

precisei dar resposta, e que o processamento dessa resposta tinha de ser muito rápido, 

então, pra mim, embora tenha sido uma turma muito difícil, no início eu saia daqui 

exausta, muito cansada que eu nunca imaginei de ficar assim, mas por outro lado eu 

achei que foi importante. Até pra eu me colocar enquanto pessoa, como profissional: de 

como é que eu me coloquei em algumas situações estando sozinha, porque geralmente 

o grupo foi realizado em dupla. Embora tivesse Cristiane aqui, mas ela estava na 

condição de estagiária e ela esperava, muitas vezes, de mim essa resposta (Marta).  

Apesar de trazer muitos repertórios realizados por Marta, Cristiane acrescenta um 

desafio interessante: da programação rígida, a qual não oferece muitas brechas de expansão dos 

discursos e posicionamentos. Tal rigidez também foi referida num dos diários de campo34, no 

qual defendi haver uma engrenagem estruturada no funcionamento do grupo, possivelmente 

resultante do equacionamento de alguns fatores, tanto de ordem operacional, como: a longa lista 

de espera de homens aguardando serem convocados versus o limitado quantitativo de 

profissionais versus poucos encontros versus diversas temáticas a serem trabalhadas; quanto de 

ordem afetiva, ou seja, acerca do desgaste em lidar com uma temática e campo complexos, 

                                                           
34 Encontro 3 – Força centrípeta. 
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sobretudo ao considerarmos o atravessamento das desigualdades de gênero, tensionando a cada 

encontro estas facilitadoras a equilibrarem as dissimetrias de poder existentes entre homens e 

mulheres: 

Porque eu acho, como a gente tem de seguir um roteiro muito rígido, de que a gente tem 

de dar tudo aquilo, e às vezes a gente não dá a oportunidade de se expressarem, sabe? 

Deixar mesmo uma discussãozinha rolar, uma opinião contrária, e vamos trabalhar essa 

opinião contrária... Que a gente acaba às vezes cortando, porque a gente tem o tempo, e 

são só dez encontros, tem que caber tudo isso... Que é muito tema pra pouco tempo e a 

gente acaba não podendo explorar tanto... Que tem tema ali que um mês seria pouco pra 

gente trabalhar. Porque, assim, isso não ajuda eles refletirem, fica parecendo um colégio. 

A gente passa [o conteúdo], e a pessoa engula se quiser. E eu acho que se pudesse 

prolongar mais, discutir mais, dar essa abertura maior, não ser tão rígido... E olhe que 

já tem resultados muito positivos... (Cristiane).  

Por fim, em relação aos desafios, Marta menciona a sobreposição dos deveres de ser 

mãe, mulher, esposa e profissional. Isso encontra-se coerente ao referido por Araujo e 

Vasconcellos (2018): de que a inserção produtiva e econômica das mulheres no mercado de 

trabalho não alterou as responsabilidades quase exclusiva das mulheres pelos trabalhos ditos 

“reprodutivos”, resultando, portanto, no acúmulo de jornadas de trabalho: 

Então eu digo que às vezes é um pouco difícil, até porque você tem outras questões: 

você tem casa, família, filhos e tem você mesma. Eu lembro que um dia desses eu estava 

meio que em crise: “nossa, eu só queria ser eu mesma”. Porque é uma questão que foi 

construída, que mulher tem de dar conta de tudo, e às vezes você se cobra por isso 

(Marta). 

 

5.3.4 Efeitos no cotidiano a partir da experiência no grupo  

 

Apesar das dificuldades e resistências dos homens em participarem ativamente dos 

encontros, ao fazerem uma avaliação pessoal sobre a importância de terem participado desta 

intervenção, todos relataram sentir efeitos positivos em suas trajetórias de vida e em seus 

cotidianos, inclusive as facilitadoras. Pelé considera a participação no grupo uma oportunidade 

para aprender coisas novas, sobretudo acerca de como suas ações reverberam na relação 
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familiar como um todo. Prates e Alvarenga (2014) confirmam esta fala de Pelé, situando que o 

processo reflexivo produz maior flexibilização, abertura e diminuição das resistências, deste 

modo possibilitando a “emergência de novos pensamentos e atitudes frente às temáticas” (p. 

231). Corroboram Billand e Molinier (2017) afirmando que a participação destes homens no 

grupo confronta-os a descobrirem suas semelhanças a outros homens acusados de violência e, 

neste caminho, ajuda-os a repensar suas próprias relações com as mulheres, sobretudo no 

âmbito conjugal. 

Acho que a avaliação é positiva, a gente, por exemplo, vem aprender algumas coisas 

que muitas vezes a gente acha que não faz diferença nenhuma, mas na verdade são 

pequenos pontos que fazem toda a diferença na nossa vida. Algumas coisas não 

conhecemos, somos leigos, pensamos que não tem nenhuma influência, mas realmente 

é bastante importante a gente saber. Então cresci muito, aprendi bastante. Até no ponto 

de vista, a gente ter pontos de vista diferentes do que a gente acha, a gente saber que 

tem outros exemplos com coisas que a gente vive no dia a dia (Pelé).  

Pesquisador – Por exemplo, assim... Que o grupo ajudou a você perceber no dia-a-dia 

que você não percebia antes? 

Por exemplo, na parte de você parar um pouco e pensar... No meu caso foi o “cônjuge”, 

né... Eu tive uma discussão com minha esposa, e que levou até essa situação. A gente 

poder ver o outro lado. A gente teve muito exemplo, lá, foi dado exemplos. A gente vê 

que a gente não se dava conta daquilo... A gente não imaginava com outros olhos, via 

só a nossa parte... E a partir de lá, que a gente foi aprendendo, foi ouvindo algumas 

histórias e foi realmente esclarecido, a gente pode abrir nossos olhos pra ver o outro 

lado (Pelé). 

Pesquisador – E que atos você vê que o grupo ajudou a você pensar mais? 

Parar um pouco antes de tomar qualquer decisão, ver o outro lado daquela outra pessoa 

que tá lá. Eu acho que um ponto é poder enxergar o que aquela outra pessoa vê. E ser 

mais sensível com pequenas coisas, um “bom dia”, um “boa noite”, um “tudo bem”, 

sentar, parar um pouco pra conversar. Eu relatei lá que na minha casa a gente sempre 

para, em meia hora quarenta minutos a gente conversa sobre o dia a dia, mas alguns 

pequenos pontos a gente deixava passar. Mas a partir do momento que eu frequentei 

esse grupo eu vim abrindo os olhos, eu vi que foi bastante bom ter participado (Pelé). 

Neymar também afirma que sua participação foi positiva, no sentido de perceber 

realidades sociais distantes da sua. Entretanto, diferente de Pelé, faz questão de reforçar que 

não se reconhecia como parte responsável pela violência cometida:  
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Eu acho que foi positivo pra mim. Me senti injustiçado, mas eu fui ali pra conhecer 

também. E vi essa realidade, de muita gente desfavorecida... Eu posso lhe garantir que 

foi válido (Neymar). 

Pesquisador – Por exemplo, assim, qual foi uma realidade que te chamou atenção 

dentro do grupo?  

Teve um que disse que “torou a mulher no meio”, assim, bateu de verdade, sabe? Eu 

fiquei bem impressionado com ele, não foi nem lá em cima [durante o grupo], foi “lá 

embaixo” [referindo-se à recepção], disse que “partiu no meio”, como se fosse uma 

coisa normal. Não tenho nem o que falar não, até porque minha situação foi bem 

diferente, muito diferente... (Neymar). 

Tal como no estudo de Mistura (2015), as falas dos homens apontam para maior 

flexibilização nas dinâmicas familiares, vislumbrando outras possibilidades para resolução dos 

conflitos. Entretanto, semelhante a outros estudos com homens autores de violência, um fator 

que interfere na implicação desses homens consiste no não reconhecimento dos atos cometidos 

e consequente deslocamento e concentração desta responsabilidade às mulheres ou a terceiros, 

como encontrado no estudo de Rosa, Boing, Büchele, Oliveira e Coelho (2008). O grupo 

enquanto espaço de reflexão tem o desafio de penetrar nas múltiplas camadas de sentidos, 

sentimentos e barreiras/resistências para, por fim, ter a potência de estimular novas formas de 

pensamento. Neste sentido, assim como Pacheco (2014), acredito que a “semente” que precisa 

ser plantada nesses homens, levando em conta o curto tempo da intervenção, é o da dúvida, e 

não apenas apresentar novos regimes de verdade.  

Cristiane confessa que fazer parte desta ação junto aos homens contribuiu para 

desconstruir estereótipos que ela própria tinha quanto aos homens que cometiam violência 

conjugal, antes de fazer parte da equipe como estagiária:  

(...) eu cheguei com algumas ideias preconceituosas, tipo: “o homem é o que pratica 

violência doméstica, é violento, ele não presta...”, eu cheguei com esse pensamento. E 

com o decorrer eu vi que não. Não estou eximindo a culpa, mas se ele comete, não 

significa que ele é violento, que ele vai ser um agressor sempre. Ele pode mudar, pode 

ter sido algo pontual. E mesmo que não tenha sido algo pontual, ele pode se tornar 

diferente. Ele pode mudar o pensamento. Eu não pensava assim, mas um passo que me 

ajudou a mudar foi o próprio grupo, das mulheres também35 (Cristiane).  

                                                           
35 A equipe também desempenha alguns grupos junto às mulheres que sofreram violência doméstica.  
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Tal como encontrado no estudo realizado por Oliveira (2012), também foi observada a 

desconstrução do sentido estereotipado normalmente atribuído aos homens autores de 

violência, enquanto agressores por excelência. Alguns autores (Rosa et al., 2008; Granja & 

Medrado, 2009; Lima & Büchele, 2011) compreendem que a expressão “agressores” acaba por 

reduzir o autor ao ato, razão pela qual tal categoria é vista como insustentável e mais 

obscurecem uma melhor compreensão e intervenção nos casos de violência que contribuem 

para o efetivo enfrentamento. No entanto, como apontam Granja e Medrado (2009), a 

desconstrução desta forma de compreensão tem sido difícil de realizar, sobretudo pelo receio 

que se tem de minimizar o ato cometido pelos homens. Na contramão desse receio, Soares 

(2011) situa a importância de enxergar o fenômeno da violência sem produzir subjetividades 

unívocas, imunes a contradições, porosidades, tensões e ambivalências. 

Marta reconhece que trabalhar junto aos homens, de modo geral, produz inflexões em 

seu cotidiano, por exemplo na relação com seu esposo e com a filha, uma vez que assume 

postura mais crítica e questionadora em algumas situações do dia-a-dia:  

(...) inclusive, talvez se eu não estivesse trabalhando com essa temática e nem tivesse 

me aproximado desse tema, algumas questões com certeza passariam desapercebidas. 

Por que? Porque a gente aprendeu assim. Eu vou trazer um exemplo bem prático, eu 

lembro que minha filha com dois anos de idade, já estava na escola, nós compramos 

algo pra ela da cor azul, e ela: “mamãe, eu não quero essa cor”, e eu: “por que, ______, 

eu não entendo”: “porque azul é de menino”. E a gente não tinha essa construção com 

ela. Talvez se eu não tivesse a maturidade e o conhecimento que eu tenho hoje, talvez 

isso tivesse passado despercebido, e talvez eu até tivesse até dito: “é verdade, você está 

certa, é de menino”. Na época que eu engravidei de _______, meu enxoval não era cor 

de rosa, eu nem quis, embora a cor fosse ainda feminina, foi a lilás, que eu escolhi. Mas 

o lilás é do movimento feminista, é a cor que se utiliza, mas eu nem sabia isso na época 

(Marta).  

 

5.3.5 Atravessamentos de gênero à interanimação dialógica  
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Neste tópico analiso como os diferentes atores se posicionam discursivamente sobre as 

relações em grupo e como os atravessamentos de gênero impactam e interferem nas situações 

interacionais – isto é, aqui se analisa de que forma as relações de poder e assimetrias de gênero 

reposicionam os sujeitos e agenciam vozes e repertórios discursivos, nas diversas configurações 

interacionais: homem-homem, homens-pesquisador, pesquisador-equipe e equipe-homens.  

Pelé alega sentir-se à vontade em relação às facilitadoras, semelhantemente a como se 

estivesse em uma relação de amizade: “(...) acho que uma relação de amigos. Ela me passou 

confiança e eu aprendi a confiar nela, né? Só não sei se ela sentia confiança, né? Mas eu senti, 

assim que ela passou confiança, dominava os assuntos, 90% dominava os assuntos” (Pelé). 

Ademais, percebe certa horizontalidade na relação com as facilitadoras e com os demais 

homens: “acredito que ela percebeu que, ao menos aquele grupo que aquele grupo que tava lá, 

era leigo naqueles assuntos que ela ia passar” (Pelé). Ainda assim, Pelé refere que a 

operacionalização do grupo, de certa forma, se mostrava pouco permeável às histórias de vida 

pessoais, uma vez que seguia uma “programação” muito estruturada, o que também referi em 

um dos encontros registrados em diário de campo: 

Pesquisador – Você acha que o grupo deveria ter mais espaço, em termos de tempo 

mesmo, de caber as histórias pessoais de vocês, de vocês poderem falar a partir de seus 

pontos de vista ou você sente que o grupo impedia isso de alguma forma?  

Sim, nessa parte eu acho que sim. Porque quando começa a fugir do contexto... Ela tem 

uma programação pra seguir, e alguns assuntos a gente começa a sair do assunto 

principal e pode até acarretar alguns assuntos mais pesados, mas eu acho que deveria 

sim, ter algum espaço que a pessoa quisesse relatar alguma coisa, dar algum exemplo 

pessoal, de ser mais aberto. Não de dizer: “não, cada um aqui vai relatar seu problema”, 

porquê? Muitas vezes, como eu já disse antes, quando você vai expor seu ponto de vista, 

algumas pessoas não vão concordar com você, isso pode gerar até um atrito dentro do 

grupo, então por uma parte é bom não tocar. Mas podia abrir um espaço, um lequezinho, 

dizer: “óh, se você tiver alguma coisa a respeito você pode contar, você pode dar algum 

exemplo, fora à parte”. Ela deu algumas opções assim, mas sempre travando, né? (Pelé). 

Neymar, da mesma forma, considera boa a relação com as facilitadoras, mas refere que 

em muitos momentos eximiu-se de expressar suas opiniões e posicionamentos às falas de outros 

participantes. Considera que os demais integrantes eram “ignorantes” ou “menos favorecidos” 
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– tenta me explicar que não apenas em termos de escolaridade ou mesmo de desconhecimento 

acerca do que seria uma violência, mas de “desestabilidade familiar” –, portanto referindo-se à 

percepção da diferença de classe social.  Acredita, pois, que por serem pessoas “ignorantes”, a 

metodologia que o grupo adota seria “leve”, os assuntos passados pelas facilitadoras seriam 

“didáticos demais”. Ou seja, se não fossem utilizados assuntos e situações mais “radicais”, 

“chocantes” entende que não haveriam grandes transformações em seus comportamentos: 

“acho que pra mudar uma pessoa daquela tem de ser algo mais chocante, levar o cara num 

presídio, pra ver o cara preso...” (Neymar).  

Marta, tal como Cristiane, consideram este ciclo do grupo um dos mais complexos e 

difíceis de “comandar”. Segundo Cristiane, a turma a qual fiz parte, foi nomeada o “grupo dos 

trabalhosos”, no sentido de “fugir do tradicional”, ou seja, do habitual: “eles não aceitavam o 

que era dito” (Cristiane). Um dos fatores que acredito situar esta mudança na rotina 

institucional é a minha presença em campo, além de que uma das facilitadoras estava em 

período de licença maternidade, o que tornou ainda mais diferente a experiência de condução 

do grupo. Marta se questiona: 

(...) foi por acaso? Foi por eu “estar sozinha”? Eu digo: porque eu não estava com 

_______ [outra facilitadora] dessa vez. Ou pelo fato de termos um participante externo? 

Que houve essa mudança na dinâmica do trabalho? São questões que, de fato, a gente 

não tem essa resposta, mas são levantamentos que nós fazemos (Marta).  

Corroborando com a fala de Pelé e Neymar, Marta expõe que é comum os homens 

chegarem revoltados, sentindo-se injustiçados, o que se mantém forte, sobretudo nos primeiros 

encontros, mas no decorrer do processo grupal, estas tensões diminuem. Isto também foi 

observado por Prates e Alvarenga (2014), apesar de os homens apresentarem percepção 

negativa sobre o atendimento policial e se colocarem no lugar de vítimas, o início da 

participação no grupo é marcado por um “processo catártico” (p. 231): 

Às vezes, durante as entrevistas [triagem dos participantes] é meio quando a gente 

“apaga os incêndios”. Até no desconhecimento de não saber o que é o grupo, não saber 
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como procede, o que é que é de fato, eles vêm com essa de “eu sou inocente, eu não fiz 

nada, ela que é a culpada e eu estou ‘pagando uma pena’”. Eles entendem participar do 

grupo como “pagar uma pena”, embora a maioria deles não seja como pena. Então é 

nesse momento da entrevista, principalmente a social, que é a primeira, que a gente tem 

de apagar um pouco dessa euforia, de raiva, de tudo, de tentar acalmá-lo (Marta).  

Cristiane, por sua vez, expõe uma breve análise de implicação em ser estagiária nesse 

contexto relacional: sua postura normalmente é de ouvinte, apenas em alguns momentos 

fazendo algum adendo. É muito interessante a análise que faz da hierarquização 

institucionalizada no cotidiano em equipe, ainda que não seja algo estruturado pela instituição 

jurídica ou mesmo intencional e conscientemente refletida pelas outras facilitadoras, mas que, 

ainda assim, era sentido pelos homens do grupo: 

Eu acho que no início eles não sabiam onde me colocar no grupo: eu era estagiária. 

Marta e ________ sempre me apresentaram como estagiária. Como eu ficava mais 

calada... Porque, assim, quando eu não estou no “comando” do grupo, eu fico calada. 

Às vezes uma observaçãozinha ou outra, mas minha postura normalmente é observar... 

Então eu percebia que às vezes eles não sabiam direito como me identificar, 

principalmente quando Marta e ________ não estavam e eu chegava. Então quando eu 

ia falar, eu sentia que eles ficavam meio na dúvida: “pera aí, a minha postura tem de ser 

a mesma, ou eu posso ser diferente?” Porque, quando eu ficava só, meu objetivo era 

deixar eles à vontade: “se eles não ficarem à vontade eles não vão falar”.  

Pesquisador – Mas o que é que mudava? 

Eu acredito que quando Marta e ________ não estavam, e eu era “a estagiária”, é tipo 

assim: “ela está mais perto de mim”. No sentido que “Marta e ________ fazem parte 

oficialmente do MP”, agentes do Estado. Então eu, estagiária: “um grau mais abaixo”, 

então um pouco mais perto deles. Ou então, de algum modo, eu conseguia deixar eles 

um pouco mais à vontade. Tanto que algumas vezes eu me perdia e algumas vezes eu 

tinha de ser dura, porque algumas vezes eles “confundiam”. Tanto que às vezes eles me 

chamavam de “_____” [cita um apelido usado pelos homens], tá entendendo? Então eles 

falavam mais, falavam coisas mais pessoais, ficavam menos calados. Se sentiam “mais 

livres”. E às vezes se sentiam “tão livres”, que acabavam “confundindo”. 

A “confusão”, como é nomeado o assédio sexual sofrido por Cristiane, é um dos 

analisadores para perceber as relações de gênero e diferenciais de poder que atravessam as 

interações no grupo, o que, de certo modo, reflete um cenário mais amplo de produção e 

circulação de repertórios discursivos. Também conversamos sobre o aspecto de gênero e 

relações de poder, ou seja, de que performar diferentes gêneros agencia posicionamentos, 
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visando equilibrar assimetrias de poder, bem como produz lugares e interacionalmente distribui 

oportunidades e legitimidade das falas. 

Pelé e Neymar, apesar de evocarem o papel de “profissionais” – pretendendo 

sobrescrever a profissão aos lugares de gênero, valorizando uma suposta neutralidade –, ainda 

assim, compreendem que se a facilitação das atividades fosse realizada por outro homem 

sentiriam mais à vontade e seria mais fácil para se abrirem. Billand e Molinier (2017) 

problematizam esta relação facilitadores-homens, acerca da mobilização de uma “ética do 

cuidado centrada na relação entre homens” ou “virilidade social” (p. 165) dos facilitadores 

homens no trabalho junto aos homens. Segundo os próprios autores ressaltam, escapa dessa 

forma de entender a relação entre homem-facilitador justamente a relação do facilitador com 

sua própria masculinidade, fazendo-se necessário analisar criticamente a implicação de sua 

masculinidade com o próprio campo. Entretanto, tal como referem Billand e Molinier (2017) o 

trabalho precisa ter como horizonte a responsabilidade com as mulheres, uma vez que estas 

ainda se encontram em desprivilégio social em comparação aos homens. No grupo de Natal, 

ainda que de partida houvesse contestações sobre temas como o direito das mulheres, tal como 

observado a seguir na fala de Pelé, conforme o decorrer dos encontros dava-se lugar à abertura 

de diálogo sobre o tema: 

A gente se sente um pouco acuado, né? Já que a gente vai estar tratando um assunto que 

é referente, praticamente, que é o que foi tratado lá que são os direitos das mulheres. E 

quando você tem uma mulher na frente você se fecha mais um pouco, mas no decorrer, 

como foi no meu caso, ela foi ganhando confiança, foi conversando. E eu achei normal, 

né? Não tive a oportunidade pra conversar com outras pessoas a respeito desses 

assuntos, mas eu achei normal, tranquilo. E como eu já disse, no final, algumas pessoas 

que eram trancadas, se abriam... (Pelé).  

Pesquisador: e se as facilitadoras que estavam lá tocando o trabalho fossem dois 

homens? Que diferença isso faria no cenário? 

Assim, na minha opinião ia ficar... Como diz, “o clube dos bolinhas” (Pelé).  

Pesquisador: Como assim, o clube dos bolinhas? 
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“Não, é homem, então não vai puxar minha orelha”, então, o que eu disser aqui está 

bem-dito. Como você tava lá, já que as facilitadoras eram duas mulheres, femininas, 

então deu mais aquela quebrada, passou mais um pouco de confiança (Pelé). 

Pelé confirma uma anotação que havia feito em diário de campo36 sobre minha 

implicação enquanto pesquisador-homem. Neymar também considera que há um efeito no grau 

de abertura às falas dos homens e a assunção de posicionamentos contrários à aplicação da 

LMP, pela condução ser realizada por mulheres: 

Pesquisador – ...se fosse um facilitador homem, se exporiam mais, falariam mais?  

É, acho. Muito embora elas sejam profissionais, ela tentava, toda hora: “vamos mudar 

de assunto, vamos mudar de assunto, o xis da questão aqui não é esse”. Sinceramente 

eu não sei se falariam mais ou falariam menos não, mas eu acho que “desabafariam” 

acerca do caso de cada um mais (Neymar). 

(...) a única diferença que eu vi lá em relação ao grupo eram os participantes tinham 

alguns questionamentos: “e se acontecesse isso comigo? Aconteceu isso e isso comigo, 

estou me sentindo injustiçado, não ia existir uma Maria da Penha”. Ela defende, 

logicamente, os direitos iguais, mas se tivesse um homem lá, eu acho que “atacariam” 

mais esse ponto [sobre uma hipotética não isonomia legal entre homens e mulheres a 

partir da Lei Maria da Penha] (Neymar). 

Marta reconhece que pesa sobre sua imagem o papel de “agentes da justiça”, para além 

de serem reconhecidas como mulheres. De certo modo, corrobora com minha suposição 

realizada em diário de campo num dos encontros37, acerca de como utilizam este “poder 

institucional” para equilibrarem o campo de forças dentro do grupo: 

Às vezes a gente fica nesse questionamento, como é que eles nos percebem: será que 

eles nos percebem enquanto mulheres ou como agentes da justiça? Eu diria que, de um 

modo geral, trazendo pra essa turma, talvez eles me veem como esse agente, assim: 

“não, ela é alguém da justiça, embora seja uma mulher”. É como se eles não levassem 

muito pra esse lado do “ser mulher”. Mas eu diria que alguns, aí vou citar ________, 

ele fazia questão de demonstrar isso (Marta). 

Pesquisador – E nesse lugar de “agente do Estado”, digamos assim, do judiciário, 

como é que você acha que isso ordena o comportamento deles? 

Eu vejo que eles percebem, que eles imaginam, muitas vezes, que a gente pode interferir 

no processo deles. Tanto é que muitos querem falar do que aconteceu, dizendo inclusive 

que não fez e bate nessa tecla muitas vezes. Já tiveram algumas turmas que a gente teve 

de dar uma “parada” e: “peraí, a gente já discutiu antes aqui que a gente não vai falar 

                                                           
36 Encontro 2 – O nó górdio. 
37 Encontro 2 – O nó górdio. 
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dos casos individuais, porque a gente não vai mudar a realidade de vocês. Vocês têm a 

obrigação da participação, e nós da execução. Então aqui estamos iguais, nesse sentido”. 

Então eu percebo que eles, às vezes nessa imagem, de nos ver como agentes da justiça, 

é nesse sentido. Mesmo que explicitamente eles não digam, mas a gente já teve 

experiência de alguns, inclusive, dizerem. Não no grupo, no atendimento individual: 

“não tem como vocês darem um jeito, resolverem isso aqui pra mim”? Como se a gente 

tivesse esse poder, mas a gente não tem. Embora a gente fique nesse lugar privilegiado, 

eles ficam repassando pra gente e imaginando um poder que a gente não tem (Marta). 

Para Araújo e Vasconcellos (2018) as justificativas físicas e, mais recentemente, 

bioquímicas e genéticas, continuam a ser utilizadas para explicar os tradicionais 

“comportamentos atribuídos a homens e mulheres e a manutenção da divisão sexual do trabalho 

contribuindo para o ocultamento das desigualdades socialmente moldadas entre os gêneros” (p. 

6). Nesta mesma linha de pensamento, Landerdahl et al. (2015) situam a persistência de 

“mecanismos culturais discriminatórios baseados na concepção de que certos atributos tidos 

como femininos tornam as mulheres incapazes ao exercício de determinadas tarefas, 

desqualificando sua atuação e negando outros espaços onde elas podem exercitar suas 

habilidades” (p. 32). Ou seja, não pretendo sustentar a tese de que os grupos deveriam ser 

facilitados somente por homens, e sim de que a  intersecção entre “mulher” e “agente da justiça” 

revela muito mais que a simples sobreposição de lugares: compreende o resultado de diversas 

trajetórias de lutas feministas, as quais ampliaram a inserção das mulheres nos espaços de saber-

poder, anteriormente sobremaneira restritos aos homens. Porém, como podemos observar nas 

falas elaboradas pelos colaboradores desta pesquisa, a instituição justiça, com todas suas 

contradições – sendo uma delas a de permanecer sendo um campo majoritariamente ocupado 

por homens: dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que, no ano de 2017, as mulheres 

representavam 37,3% dos magistrados em atividade no Brasil38 –, atravessa as relações que se 

constroem no grupo reflexivo, o que tem efeitos importantes em termos de interanimação 

dialógica. Ou seja, se por um lado, a instituição justiça é utilizada como peso compensador das 

                                                           
38 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-

magistratura-brasileira-e-de-37-3 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-magistratura-brasileira-e-de-37-3
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-magistratura-brasileira-e-de-37-3
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assimetrias de poder entre homens e mulheres, por outro também pode representar uma 

dificuldade ao grau de abertura às falas dos homens autores de violência.  

Acerca da implicação com a instituição justiça, Marta compreende que, mesmo diante 

das desigualdades sociais existentes entre homens e mulheres, vestir aquela “roupa 

institucional” a permite não apenas equalizar as relações de forças naquele espaço, mas 

inclusive inverter a norma social de hegemonia masculina: 

Por isso eu digo que, muitas vezes, a gente está numa situação muito favorável, enquanto 

facilitadora, porque ali você está numa condição em que você é o “agente dominante”, 

então esse papel, ali, às vezes se torna um pouco confortável. Embora seja desafiador, 

porque a gente não sabe que surpresas vamos enfrentar, como foi o caso do _______, 

que muitas vezes: “pera aí, que eu vou ver até onde você vai” (Marta). 

O estudo realizado por Oliveira (2012) encontra resultado semelhante. Para as 

profissionais do estudo de Oliveira (2012) o caráter obrigatório da intervenção e a facilitação 

do grupo realizada por mulheres representam um “efeito pedagógico deveras interessante” (p. 

103), na medida em que impõe respeito e confere autoridade às mulheres, as quais estiveram 

historicamente em posição de subalternidade. Pacheco (2014) ajuda a compreender essa prática 

discursiva, porquanto relaciona o processo de judiciarização das relações sociais como um 

“vetor de subjetivação” (p. 116), em outras palavras: a implicação da instituição justiça no 

processo de produção de sentido no cotidiano de seus agentes e o consequente deslocamento 

dos tradicionais sentidos atribuídos ao gênero nestes equipamentos.   

Cristiane, ainda que tenha referido sofrer algumas situações de assédio por alguns 

homens, entende que os efeitos da desigualdade de gênero são sentidos sobretudo nos primeiros 

encontros do grupo: 

Pode até ser que no início, os primeiros dias do grupo, eles até sintam [incomodados], 

mas eu sinto que depois com o tempo eles acabam, dependendo do grupo, acabam até 

esquecendo um pouco que a gente é mulher, acabam vendo todos “no mesmo gênero”. 

Eu acho que eu vejo isso, não tinha muito o que eu achava: “não, porque eu sou 

mulher...” (Cristiane). 
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Como vimos, o grupo não acontece numa arena isenta de ideias, representações e 

instituições. As relações de gênero são um dos principais atravessamentos que impactam nas 

interações desenvolvidas no grupo, mas outras instituições também atuam nas interanimações 

dialógicas, dentre elas a própria instituição jurídica, e a instituição ciência ou conhecimento 

científico, materializado sobremaneira no ethos de pesquisador. É sobre este aspecto que 

abordarei a seguir.  

 

5.3.6 Implicações de ser homem-pesquisador em um grupo para homens  

 

Confirma-se uma hipótese levantada por mim num dos registros dos encontros39: de que 

significar o lugar de “homem-pesquisador” produz reverberações nas formas como os 

diferentes sujeitos me situavam no grupo: 

Consigo pensar em alguns sentidos possíveis ao homem-pesquisador, para os homens: 

(1) porta-voz – por se sentirem em lugar de fala desprivilegiado é possível que 

enxerguem na figura do pesquisador, também homem, uma possibilidade de vocalização 

de suas falas e inquietações em espaços diversos, como nas políticas públicas; (2) 

inibidor - o pesquisador é visto como um fator que causa incômodo por, em tese, ocupar 

um lugar privilegiado de saber-poder; (3) negociador – uma vez que se sintam 

tensionados pelo contexto grupal, é possível que encontrem na figura do pesquisador 

um elo mediador, já que entenderiam haver maior proximidade entre os lugares do 

pesquisador e das facilitadoras. À equipe facilitadora me parece guardar sentidos 

diversos desses: (4) tensionador/agenciador – por não pertencer ao corpo da equipe, nem 

do coletivo de homens, o homem-pesquisador ocupa lugar distinto e produtor de 

confrontos; (5) avaliador – a partir de um suposto saber-poder é possível que se entenda 

o pesquisador como apreciador do grupo; (6) cúmplice (trecho do Diário de Campo). 

Pelé confirma meus registros em diário de campo, revelando o sentido de que eu ser 

homem e não pertencer ao grupo das facilitadoras, representa uma cumplicidade, ao mesmo 

tempo que a imagem do pesquisador, expõe a ideia de um lugar de “saber-poder” e que, 

portanto, seria utilizado como porta-voz daqueles que “não sabem” ou que se sentem 

injustiçados: 

                                                           
39 Encontro 2 – O nó górdio. 
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Foi uma boa ter sua presença lá que passou um pouco de confiança. Por exemplo, “se 

eu disser alguma coisa errada aqui ela não vai querer me bater, tem um cara acolá que 

também deve entender de alguma coisa”. Por exemplo: “será que isso que ela está 

dizendo, ela não está sendo feminista40”? Não, mas tem ali um rapaz que ele entende 

também alguma coisa, então eles vão entrar num consenso. Então a gente tinha uma 

referência, muitas vezes eu perguntei a você: “Victor, e você... Você acha o quê”? Então, 

assim, passou um pouco de confiança. Lá ninguém tava sendo julgado, mas a gente tava 

num ambiente de desconforto, logo inicialmente num ambiente de desconforto: você 

tem duas pessoas do sexo feminino, que vão passar aquelas instruções e você não tem 

conhecimento pra poder pegar uma “segunda opinião”, que como você disse que era 

neutro, que você não ia participar de lá... Então a gente tinha, ao menos no meu ponto 

de vista, “não, se eu tiver alguma dúvida aqui eu posso perguntar a ele, talvez ele possa 

me responder se não for prejudicar”. E algumas vezes você também falava, quebrou 

aquele “gelo”, que os caras tudo reprimido, sem querer falar, você deu uma diretriz. 

Então achei boa sua presença lá. E positiva. Você não conseguiu se “camuflar”, que 

você falou alguns assuntos pessoais seus, deu alguns exemplos, você conseguiu se 

entrosar um pouco. Ao menos no meu ponto de vista, você passou a ganhar confiança, 

então achei que foi construtivo (Pelé). 

Neymar também avalia como positiva minha participação no grupo, sobretudo porque 

“desinibia” alguns participantes, provocando-os a se posicionarem em alguns momentos. Ao 

mesmo tempo, corrobora com Pelé, ao afirmar que ter me expressado também sobre os assuntos 

foi muito importante para estabelecer uma relação empática.  

Lembro que você dava suas opiniões, mas eu acho que não teve problema nenhum não. 

Eu acho que foi até bom você ter participado, pra dar uma desinibida em algumas 

questões que os caras falavam e você: “olha, mas se fosse assim e assim assado” 

(Neymar). 

Pesquisador – Mas, por exemplo, o fato de eu ser um “homem”, “pesquisador”, “da 

Universidade”, de estar ocupando este lugar. Mexe com o jogo de forças, ou não? 

Não... Você entrou, não vi problema nenhum. Seria estranho se fosse totalmente calado, 

mas como você foi mais participativo, creio eu que não teve nenhum... Não sei com 

relação aos demais, né? (Neymar). 

Tal como refere Romagnoli (2014), analisar nossa implicação consiste em compreender 

de que forma somos atravessados e como estamos ligados às instituições às quais pretendemos 

investigar. Ou seja, ao pretender analisar os sentidos de gênero e violência contra a mulher, 

necessariamente convoca-me a pensar de que forma eu próprio compreendo tais noções e como, 

a partir do meu lugar de fala, estou implicado ao tipo de análise que sou capaz de fazer. Portanto, 

                                                           
40 Pelé refere equivocadamente o “feminismo” como o antônimo de “machismo”. 
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acredito ser necessário, tal como defende Spivak (2010), situar o lugar de onde falo, uma vez 

que reconhecer meu pertencimento ao espaço de prestígio por performar o gênero masculino é 

passo fundamental para evidenciar minha implicação enquanto homem pesquisador. 

Romagnoli (2014) alude que “a implicação denuncia que aquilo que a instituição deflagra em 

nós é sempre efeito de uma produção coletiva, de valores, interesses, expectativas, desejos, 

crenças que estão imbricados nessa relação” (p. 47), ou seja, é impossível realizar uma análise 

pura, neutra e racional. Na verdade, o que é possível consiste em refletir e produzir escritas 

situadas de nossas afetações.  

Experiência semelhante passou Jan Billand em sua pesquisa doutoral (Billand, 2016), 

ao realizar etnografia em um grupo reflexivo facilitado por dois homens. Billand angustiou-se 

ao perceber-se sobreimplicado à masculinidade tradicional e ao ethos de pesquisador, ambos 

suspendidos e neutralizados a priori, mas que no decorrer do processo de pesquisa são 

tensionados. Com base na testemunha trazida por este autor, me pergunto, igualmente: em que 

medida também não estamos alienados ao “machismo” e somos coniventes ao lugar de 

privilégio que possuímos, acalentado pela promessa de neutralidade científica? Ou seja, 

entendo que, de uma forma ou de outra, todos estamos sobreimplicados ao campo de pesquisa, 

o que representa tal como refere Romagnoli (2014), o impedimento – ou, pelo menos, a 

dificuldade – de que “a implicação seja analisada, anestesiando os efeitos dinâmicos e 

processuais de nossas pertenças ideológicas, libidinais e institucionais nas situações das quais 

participamos” (p. 48). Neste sentido, considero valiosos todos esforços realizados, não apenas 

de auto-reflexão, mas de abertura e diálogo a outras vozes, sobretudo daquelas advindas de 

outros lugares de fala.  

Acerca da minha inserção ao campo, Marta me conta que se sentiu apreensiva, antes 

mesmo do início de minha entrada no grupo, uma vez que temia minha presença interferir 

negativamente no processo de facilitação. Uma questão que se impôs, logo de cara, era sobre 
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como se daria minha participação nestes encontros e de que maneira eu operaria para registrar 

aquilo. Como já foi referido, necessitamos negociar algumas estratégias de registro e o tipo de 

pesquisa que investiria. Uma coisa estava clara para nós: eu não permaneceria apenas como 

observador: 

Inclusive, não tem necessariamente a ver com sua turma, mas um tempo atrás nós 

recebemos um profissional de psicologia de outro estado. Eu vou dizer até “da casa”, 

né? Que quis participar do grupo enquanto observador de um encontro porque ele queria 

ver mais ou menos como era a dinâmica do trabalho, porque ele tinha a intenção de 

realizar esse trabalho no estado dele. A gente a princípio ficou “meio assim”, porque: 

“olha, o grupo é fechado, não sei em que medida é interessante ter um participante 

externo”, embora a gente diga que vai ter, a gente comunica previamente. Mas quando 

ele veio, ele participou, mas foi uma péssima experiência, porque ele foi uma pessoa 

que já “pegou o bonde andando” e ele ficou na perspectiva de observador mesmo [ênfase 

no “mesmo”], ele não omitiu opinião, não falou nada. (...) Então a gente passou a refletir 

que, se houvesse novamente participantes externos, que fosse alguém que participasse 

do início ao fim e que, de fato, viesse pra contribuir de alguma forma. Que não ficasse 

nesse patamar somente de expectador, de observador, porque a gente vê que havia um 

incômodo muito grande porque eles se sentiam observados: “porque aqui eles estão me 

observando o que eu estou fazendo, o que é que eu tô falando”. 

Pesquisador – Você se sentiu “vigiada”? 

Não. Eu diria que no início eu ficava um pouco apreensiva – porque tem duas pessoas41 

que são “externas” e, quer queira, quer não, você também está sendo observada. No 

início eu lembro que eu fiquei um pouco mais tensa: “como é que vai ser” e tal, “porque 

eles estão aqui pra observar o trabalho”, de certa forma. Mas foi num primeiro momento, 

realmente, a gente teve uma “empatia” tão boa, tanto com você, quanto com _______, 

que eu acho que isso foi quebrado. E eu percebia vocês já como parte, realmente. Eu 

acho que a grande questão aí é a gente perceber enquanto “parte”, porque quando a gente 

percebe que tem um “fator externo”, e eles está ali só como “externo”, talvez gerasse 

um incômodo maior, de que você está sendo observado, avaliado. Mas isso foi quebrado, 

se eu disser pra você que eu me senti nessa condição de “avaliada” ou por eles ou por 

vocês: não. 

Ser entendido como “parte”, para mim, consistiu numa grande conquista enquanto 

pesquisador: eu conseguira estabelecer uma relação de confiança fundamental para dialogar 

com os participantes de minha pesquisa e conhecer suas ideias, posicionamentos. No entanto, 

nessa aproximação emerge também uma dificuldade – a partir da intimidade e dos afetos 

                                                           
41 São citados dois, pois Marta referir-se-ia a outro pesquisador, doutorando, que realizou sua pesquisa na mesma 

instituição, mas em turma diferente.  
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construídos com Marta e Cristiane naqueles encontros, me sentia em certa medida culpado com 

a forma crítica com a qual escrevia meus diários de campo, sobretudo por eu ser homem e ter 

como marcador outro ambiente institucional – que é a Universidade. No entanto, isto não 

representou o impedimento de avançar em minhas análises, e sim permitiu perceber acerca da 

importância de não culpabilizar as profissionais pelos percalços do grupo reflexivo. De fato, 

existe uma parcela, não de culpa, mas de responsabilidade a nível interpessoal, no qual se 

materializa no trabalho cotidiano com estes homens. Ou seja: mais disruptivo será o grupo, uma 

vez que seja susceptível à abertura de canais dialógicos, nos quais circulem as contradições e 

que exponham as fraturas da masculinidade hegemônica. Resta descobrir como desenvolver 

novos modos de fazer no cotidiano, reinventar práticas, movimentar os corpos e os afetos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grupo demonstrou ser um ambiente propício de produção, circulação e atualização de 

práticas discursivas sobre as relações de gênero e das formas de significação sobre a violência 

contra as mulheres: alguns homens conseguiam traduzir as reflexões feitas em grupo para suas 

relações cotidianas, de certo modo, flexibilizando algumas noções arraigadas com base numa 

masculinidade tradicional. No entanto, como as impressões conseguidas a partir da participação 

em campo e também os dados das entrevistas revelam, estes deslocamentos discursivos não são 

homogêneos, nem acontecem sem dificuldades e tensões, como foi problematizado, em razão 

de uma série de fatores, tanto de ordem operacional/metodológicas, quanto 

institucional/burocráticas mas, sobretudo, de ordem relacional/afetiva. 

Metodologicamente, tendo em vista as limitações situadas anteriormente, talvez uma 

saída fosse investir qualitativamente em conteúdos mais unificados, focando em aspectos 

concernentes às desigualdades e violência de gênero. Tal condensação de conteúdos deve vir 

atrelada à maior abertura de canais dialógicos, espaços onde as falas dos homens tenham 

oportunidade de se expandir, e serem negociadas pelo coletivo. Ademais, tal como defende 

Prates e Alvarenga (2014) é possível alcançar bons resultados nestas intervenções, desde que 

sejam mantidas algumas condições, a saber: garantir seu caráter socioeducativo; articular à 

abordagem de gênero; oferecer capacitações aos profissionais; possuir diretrizes mais 

detalhadas; ganhar caráter efetivo de política pública; garantir seu funcionamento em rede, e 

não como atividades isoladas/fragmentadas; e, por fim, que sejam estruturadas estratégias 

padronizadas de avaliação contínua. Acosta e Bronz (2014) acrescentam que as metodologias 

precisam ser pensadas a longo prazo, tornando possível verificar a amplitude do impacto dos 

grupos de reflexão. 
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Uma das maneiras que acredito ser potente para deflagrar novos processos de 

subjetivação se dá através da linguagem, da colocação do fato em discurso e das interações, dos 

vínculos e afetos/afetações. Neste sentido, é imperativo descristalizar os lugares de agressores 

e vítimas, reconhecendo a capacidade de agenciamento e de construção de novas subjetividades 

por parte dos homens que cometeram violência conjugal. Velejar nas práticas discursivas 

produzidas em interação é um dispositivo eficaz para avançar no enfrentamento à violência 

contra a mulher, na medida em que dialogar e co-produzir sentidos consiste num campo 

possível de desconstrução de noções estereotipadas sobre gênero, reverberando nas relações 

cotidianas. Novas pesquisas nessa perspectiva podem ser úteis para qualificar o trabalho junto 

aos HAV, sobretudo ao considerarmos a particularidade do serviço aos HAV, uma vez que 

recebe diversas críticas, e pela existência de uma polissemia de significados acerca da violência 

de gênero, o que provavelmente tem impacto no modelo de intervenção operado no cotidiano 

dos grupos reflexivos e também na relação que se estabelece entre os diferentes atores que o 

compõe.  

Um dos desafios que merece ser levado em conta para a realidade local do trabalho com 

HAV, mas que também é sinalizado por outros autores (Andrade, 2014; Amado, 2017) diz 

respeito ao investimento em indicadores para avaliação do pós-grupo. De acordo com Amado 

(2017), os índices oficiais de reincidência são insuficientes para demonstrar a eficácia da 

intervenção, fazendo-se necessário ampliar a noção de reincidência. Andrade (2014), por sua 

vez, situa que, por melhores que sejam os indicadores durante o processo grupal, é fundamental 

construir outras ferramentas e dispositivos de acompanhamento. Uma das tecnologias que 

acredito ser válida neste sentido são as visitas domiciliares, uma atividade que já é 

desempenhada pelas profissionais, mas que merece ser ampliada e consolidada no rol de 

atividades desempenhadas pelo serviço.  
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Por fim, cumpre destacar o cenário sociopolítico brasileiro desastroso que tem se 

anunciado nos últimos anos para a garantia da equidade de gênero, alavancado por setores 

conservadores de nossa sociedade. Observamos, estarrecidos, a avalanche produzida por um 

conjunto de instituições sociais, econômicas, políticas e ideológicas totalmente 

descomprometidas com a promoção de políticas sociais de prevenção e de combate às 

desigualdades de gênero e de enfrentamento à violência. Isso se torna evidente, por meio de 

projetos como o do “Escola Sem Partido” (Projeto de Lei nº 867/2015), manifestações de 

setores da sociedade contrárias à ideia (falaciosa) da “ideologia de gênero”, do exercício da não 

laicidade do Estado e do aparelhamento deste aos interesses econômicos das elites, da violência 

institucional ainda premente às comunidades negras e pobres, sobretudo às mulheres negras e 

pobres.  

Sem dúvida, este governo que se coloca é um retrocesso, na medida em que materializa 

tudo aquilo que o Estado vinha tentando desconstruir com os grupos reflexivos junto aos 

homens, por meio da Lei Maria da Penha: de que filho gay precisa apanhar para virar homem, 

de que tudo se resolve por meio da posse de arma, de que feminicídio não existe, de que aborto 

não é questão de saúde pública, de que violência se resolve com mais violência, de que 

encarcerar é a melhor estratégia para conter a criminalidade, dentre muitos outros discursos 

hiper-problemáticos ao efetivo enfrentamento da violência de gênero e, em específico, da 

violência contra as mulheres.  
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APÊNDICE 

Diários de Campo e a produção de narrativas ficcionais implicadas 

Encontro 1 (31/08/2017) - Abrindo a caixa de Pandora 

Para mim, este primeiro encontro começou antes mesmo da chegada dos homens, em 

conversa informal com a assistente social e a estagiária em psicologia, a qual acompanha o 

trabalho do grupo, já que a psicóloga condutora das atividades se encontra afastada por motivos 

pessoais. Apesar de relativamente breve, esta interação inicial me pareceu bastante interessante 

e carregada de sentidos, já que relata um posicionamento necessário de convocar ao debate: o 

lugar ocupado pela psicologia e pelo serviço social - afinal, haveria uma distinção real entre o 

conhecimento e a atuação em cada uma das especialidades ou isto se confirmaria somente no 

nível discursivo? No caso da primeira opção, quais seriam essas distinções e em que se 

baseiam? Fica aí uma inquietação interessante a se levar aos demais encontros, já que parece 

ordenar de forma visível o cotidiano dos serviços.  
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A partir desta conversa com ambas profissionais notei que fica muito presente a 

compreensão de que estas categorias profissionais e lugares de saber possuem objetos 

específicos com os quais sua atuação teria mais propriedade ou competência. A veia  

argumentativa não ficou claramente evidenciado nesta ocasião, mas certamente perfaz o 

caminho da individualização/psicologização do objeto atribuído à psicologia e dos processos 

sociais, à ciência social. Deste modo conservando aquilo que aparentemente constituir-se-ia a 

especificidade do campo disciplinar. Isto também foi sentido no processo de triagem, ocasião 

em que acontece uma separação, inclusive espacial, do processo de trabalho de triagem dos 

homens: uma sala de atendimento social, outra para a anamnese psicológica. Eu, obviamente, 

acompanhei os atendimentos psicológicos. Portanto não representa uma separação casual, mas 

desejável que assim o seja, resta problematizar os atravessamentos e consequências derivadas 

disto. 

O relógio marca 14:10, momento que se interfona para a secretária, a qual aguarda 

ordem para convocar os homens que subam. Três andares acima aguardávamos os homens42, 

parcialmente conhecidos na ocasião da triagem. Vozes silenciosas, entravam e acomodavam-

se nas cadeiras. Olhos semicerrados revelavam, talvez, o sentimento de que estar ali poderia ser 

motivo de injustiça, inutilidade, perca de tempo, vergonha, ignorância, muitas eram as 

expressões por detrás de corpos tão silenciados e que pouco interagiam. Finalmente o silêncio 

é quebrado pela assistente social, que inicia enunciando as regras gerais de convivência e 

combinados. Lentamente os corpos pareciam desatar as tenções que sustentavam a carne, ainda 

que não de todos. De repente alguém decidiu quebrar o silêncio do círculo de homens, 

perguntava em tom incômodo: "qual o real significado do grupo"? Mal sabia ele que esta 

pergunta continua sendo motivo de intensos debates nas diferentes esferas da nossa sociedade. 

                                                           
42 Nove homens compareceram ao primeiro encontro. 
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Certamente uma resposta, ainda que fosse possível, ou plausível, levaria bem mais de alguns 

minutos a ser dada. Digo mais, talvez a simples procura por esta resposta, se despida das 

aparentes certezas presentes nas teorias, metodologias, políticas e no cotidiano dos serviços que 

trabalham com a mesma missão institucional, revelasse a necessidade de uma profunda 

reformulação daquilo que acreditamos ser o alvo das intervenções. Todavia a resposta dada à 

ocasião configurou-se na escolha de temas a serem discutidas semana a semana, pressupondo 

que os objetivos autoenunciariam-se a cada encontro.  

A primeira dinâmica consistia em dispor imagens previamente selecionadas pelas 

facilitadoras no chão, pedia-se, em seguida, que escolhessem uma delas e justificassem a 

escolha. Obviamente que, se posto aqui já um esforço prévio analítico, é possível levar em 

consideração o caráter não espontâneo, ao invés disso, intencional, de escolha das imagens. 

Afinal, a escolha das imagens pressupõe um modelo de homem, ainda que como referência, na 

interpretação dos profissionais. Geralmente via-se imagens que, de algum modo, remetiam a 

esportes e a elementos automotivos. A escolhas oscilaram entre futebol (2 deles) e surf (1 deles), 

um cachorro (3 deles), moto (2 deles) e família (1 deles). A motivação expressa geralmente 

transversalizava aspectos sobre bem-estar, sentimento de liberdade contrapondo-se ao perigo 

(no caso da moto), sonhos e aspirações (em ser jogador profissional de futebol), 

companheirismo (no caso da família) e o cachorro, bem, e o cachorro? Eles apenas gostavam 

de cachorros ou tinham/tiveram um, o que não deixa de ser uma oportunidade válida para se 

lembrar deles. 

A segunda atividade proposta para este primeiro encontro consistia na apresentação do 

curta-metragem “Acorda Raimundo, acorda!" (1990), dirigido por Alfredo Alves e produzido 

em parceria entre o CETA-IBASE e o ISER-VÍDEO. O curta realiza uma interessante crítica 

aos tradicionais lugares ocupados por homens e mulheres, todavia, a narrativa se desenvolve de 
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maneira inversa, isto é, invertendo-se estes tradicionais lugares. A proposta do vídeo me 

pareceu bastante interessante, mesmo que os personagens sobrecarregassem a caricatura destes 

lugares tradicionais, o que possivelmente poderia dificultar que os homens reconhecessem um 

paralelo às suas histórias de vida. De modo geral, sinto que ganhou evidência, nas falas 

produzidas a partir do curta, a transformação dos tradicionais lugares de gênero, sobretudo nas 

últimas décadas. Os homens concordam que, ao passo que as mulheres conquistaram sua 

independência financeira, não houve desligamento destas das atividades domésticas e de 

cuidado majoritário com os filhos, o que levou alguns homens a não desejarem ser “Marta”43.  

Foi interessante o fato de alguns homens remeterem à dimensão da sociedade as 

cobranças que são feitas às mulheres, para ocuparem os lugares de cuidadoras e mães. Isto 

demonstra em certo nível, a compreensão do processo de determinação social dos modos de 

vida, o qual conforma as desigualdades de gênero tal como é possível observar. Defendem, 

porém, que nem todos membros deste corpo social tratam as mulheres da mesma forma como 

foi demonstrado no vídeo. Isto em certa medida pode estar relacionado ao efeito da 

caricaturização referida anteriormente, todavia pode ser compreendido também como uma 

exigência ao reconhecimento de que não são agressores, ainda que tenham incorrido a atos de 

agressão. 

De modo inverso, frequentemente atribuem a razão de estarem ali como consequência 

da personalidade das antigas parceiras, referenciadas como "chatas", "grosseiras" e "de 

personalidade difícil", o que acabaria por abalar o relacionamento. Neste sentido sinalizam 

como importante avaliar o comportamento das mulheres, por exemplo na relação com os pais 

(no sentido de verificar possíveis maus-tratos), desse modo construindo um parâmetro para 

continuar, ou não, a se relacionar com aquela mulher. As facilitadoras, neste contexto, mediam 

                                                           
43 Personagem do curta que representa a dona de casa e cuidadora do marido e dos filhos. 
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sinalizando que não se deve incorrer aos extremos da relação, de forma a reforçar estes 

estereótipos. Diferente disso, reafirmam a importância de buscar uma sociedade mais 

igualitária, na qual, inclusive, seja reconhecida a possibilidade de as mulheres reproduzirem 

atitudes agressivas  e/ou estereótipos de gênero.  

A terceira e última dinâmica realizada neste primeiro encontro pretendeu abordar 

especificamente os estereótipos de gênero. Nesta perspectiva, a metodologia empregada 

consistiu em dispor na lousa características que os homens identificam como sendo atributos 

específicos de homens e mulheres.  

Tabela 1 

Dinâmica da lousa 

Homem Mulher 

Provedor 

Protetor 

Cabelo curto 

Forte* 

Mais paciente 

Determinado 

Possui pênis* 

Possui barba* 

Possui pêlos na barriga* 

Possui voz grave* 

Possui cheiro diferente 

Possui calvície* 

Mais violento 

Sensível 

Vaidosa 

Possui vagina* 

Possui seios* 

Sobrancelha fina 

Cabelos grandes 

Frágil* 

Usa brinco 

Observadora 

Dona de casa 

Teimosa 

Impaciente 

Gasta mais 

 

Nota: Dados produzidos a partir do grupo reflexivo. 

Ao solicitar que expusessem estes atributos, percebia-se que, nos primeiros exemplos, 

nenhum homem citava aspectos relativos à dimensão biológica das diferenças, os quais se 

detinham muito mais nos aspectos comportamentais. As facilitadoras a todo instante instigavam 

para que eles destacassem esses aspectos, o que, todavia, não vieram de imediato. Afinal, 

"homem tem pênis, gente?", perguntava surpresa, já que nenhum participante havia falado. As 

palavras destacadas com asterisco sinalizam, segundo as facilitadoras, a categoria de sexo, 

enquanto as não sinalizadas demarcariam o gênero. Sexo, segundo esta compreensão, seria 
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significado da dimensão biológica, ainda que fossem diferenças passíveis de serem 

"modificadas cirurgicamente", tal como defendeu uma das facilitadoras. Gênero, por sua vez, 

seria construído socioculturalmente. Citou-se, inclusive, o exemplo da travesti, a qual 

pertenceria ao sexo masculino, mas expressaria o gênero feminino.  

Esta última dinâmica pareceu-me a mais potente para discutir de forma profunda a 

construção social do sistema sexo-gênero, permitindo explorar em diferentes níveis e 

profundidades os sentidos que atravessam a formação de homens e mulheres, sempre de forma 

dual e fixada sob diferentes argumentos nesta dicotomia. Todavia a dinâmica se ateve 

basicamente na defesa de respeitar as diferenças, sem que fossem provocadas maiores 

desfamiliarizações ou exploradas as contradições que certamente permeiam estas construções.  

Finalizado o primeiro encontro, houve uma breve avaliação entre as facilitadoras e o 

pesquisador. De modo geral constatou-se o grande engajamento dos homens, apesar de que não 

foi possível provocar a participação de todos ativamente neste primeiro encontro. Ao questionar 

acerca da impressão que as facilitadoras tiveram sobre o lugar ocupado por mim na dinâmica 

do dia, chamou-me atenção a fala da assistente social, a qual revelava que havia se tornado mais 

confortável para ela me olhar como um participante tal como os demais homens que estavam 

ali, até para não se sentirem como se estivessem permanentemente sendo avaliadas. Nesta 

ocasião defendi que o lugar do pesquisador não consiste em avaliar valorativamente a atuação 

delas, mas de fazer um esforço analítico diante daquilo que se produz em interação. 

Obviamente, como sinalizei, a prática científica não acontece de forma neutra e imparcial, 

todavia não significa que não devam existir parâmetros éticos e rigor na investigação, neste 

sentido apontei que os materiais produzidos naquela ocasião, como o diário de campo, poderiam 

ser mostrados caso solicitado ou mesmo cessado seu uso no momento do grupo, caso 
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representasse um incômodo. Todavia não houve avaliação negativa quanto a seu uso ou sequer 

foi solicitado que não o fizesse.  

Encontro 2 (14/09/2017) - O nó górdio 

Este encontro começa com uma atividade, a qual intitularei "dinâmica do laço". Essa 

dinâmica consistiu em distribuir pequenas tiras de barbante a todos presentes e, em seguida, 

pedia-se que todos tentassem, com uma só mão, dar três laços naquele fio. Não se podia, por 

exemplo, apoiar a mão em nenhuma base, ou mesmo recorrer à ajuda da outra mão, dentes, ou 

quaisquer outros artifícios de facilitação. Rostos aflitos se contorciam entre alegria e agonia por 

ter, ou não, atado quaisquer nós naquele barbante. Apesar da dificuldade, muitos conseguiram 

atar seus nós. Passados três minutos pedia-se que, agora, desatassem cada nó da mesma forma: 

com apenas uma mão e em menos tempo. Claramente o índice de sucesso foi bem menor que a 

primeira tentativa.  

O que se pretendia com esta atividade?  A didática pretendida apoiava-se na ideia que 

cada nó representasse os conflitos cotidianos e o "acúmulo de tensão"44 resultante desses 

conflitos, produzindo assim os episódios de "explosão". A lição de moral almejada a partir daí 

era que, na resolução destes problemas, ninguém o deveria fazer sozinho. Portanto, 

confrontava-se a concepção de individualismo, e apoiava-se as estratégias de enfrentamento 

através dos apoios formais e informais. O término desta atividade não se deu sem contestações, 

uma vez que um dos homens protesta: "então o homem deveria ser escutado primeiro 

(referindo-se à denúncia da violência), porque quem vai tirar o nó sou eu agora!" Esta 

declaração é respondida segundo a responsabilização das escolhas, ou seja, ganha evidência 

nesta discussão a contradição estabelecida entre os diferentes níveis e dimensões da violência 

                                                           
44 Esta compreensão está bem estabelecida na perspectiva behaviorista, comportamentalista ou cognitivo-

comportamental e subsidia algumas intervenções a partir desta abordagem.  
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de gênero. Por um lado, reforça-se o argumento de que o enfrentamento e prevenção à violência 

não acontece de modo individualista, mas por outro lado, seguindo o paradigma da 

responsabilização penal, exige-se que a questão seja centrada no indivíduo. Reside neste ponto 

do novelo um dos principais nós górdios destas intervenções junto aos HAV, e que ainda não 

encontra solução.  

Este debate atravessa e retorna em diversos pontos desse segundo encontro. 

Normalmente ao discordarem os homens recorrem às suas histórias particulares para 

justificarem os argumentos que utilizam para demonstrar seus pontos de vista, o que encontra 

estrangulamento na proposta do grupo, a qual deixa explícito que não é de interesse desta 

intervenção trabalhar os casos individualmente. O que é interessante destacar aqui consiste nos 

diferentes lugares ocupados por estes atores e o embate que se trava entre eles. Estar ali é 

apontado por alguns homens como um constrangimento e injustiça, neste sentido contestam a 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a qual não estaria sensível à diversidade dos casos e da 

possibilidade de falseabilidade no relato das mulheres. Sinto que o exercício da dúvida e do 

questionamento, em si, não representa um problema ou um desafio à reflexão, pelo contrário, é 

justamente nestas inquietações que se encontra terreno propício à negociação dos sentidos. 

Concordo com a noção de que investir qualitativamente nas políticas de enfrentamento à 

violência de gênero requer admitir as fragilidades e contradições que permeiam as diversas 

iniciativas, e não as tomar como produtos finais e inquestionáveis.  

A plausibilidade ou não de tais argumentos advindos dos homens não é focada, 

sobretudo sob o argumento de que "o que aconteceu, já aconteceu" e também que os dois lados 

ali presentes – a equipe facilitadora e os homens – precisariam assumir seus papéis naquele 

contexto institucional e, ainda que divergissem, necessitariam cumprir o que estaria previsto 

para aquela reunião. Neste ponto é retomado o questionamento acerca do objetivo do grupo, 
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pergunta um dos homens: "qual o objetivo do grupo? Transmitir o quê pra gente? Por quê ela 

(referindo-se à própria esposa) não está aqui com a gente?" Partindo do pressuposto que 

simplesmente apontar a força judicial não é uma resposta aceitável, de fato não ficou explícito 

ou enunciado o contexto do grupo para aqueles a quem a proposta se dirige. Em conversa 

posterior ao grupo, as facilitadoras me colocaram que, de fato, a negociação judicial em torno 

da transação penal em articulação ao grupo reflexivo acontece sem maiores esclarecimentos 

acerca de sua proposta. E, uma vez que os homens adentram os encontros, também não fica 

contextualizada a razão que justifique sua permanência ali.  

Sem consenso entre os envolvidos, passa-se à segunda atividade, a qual abarcava os 

tipos de violência previstas na Lei Maria da Penha, a saber: física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. Incluiu-se ainda o tipo verbal às cinco evidenciadas na Lei. A princípio 

era pedido que os homens falassem a compreensão que tinham sobre cada um desses tipos de 

violência para posteriormente conceituar formalmente estas categorias de violência. No ímpeto 

de iluminar o possível desconhecimento acerca das diferentes faces que a violência pode ganhar 

no cotidiano das relações, acabou-se por deslegitimar ou relegar a segundo plano os sentidos 

que estas representações eram evocadas discursivamente pelos homens, ou seja, operava um 

mecanismo de "limpeza" discursiva e domesticação dos conflitos, os quais não ofereciam 

espaço de expansão aos discursos contraditórios, de forma que fossem manejados e 

renegociados pelo coletivo do grupo. Nestes termos, os atos de fala pareciam constituir não 

como uma ação dialógica de fato, mas algo meramente protocolar. 

Os sentidos acerca da violência que surgiram no coletivo de homens foram: (1) qualquer 

tipo de pressão intencionalmente provocada; (2) tipo psicológica mais comum que a física; (3) 

violência psicológica como tortura; (4) violência verbal como impossibilidade de se expressar; 

(5) violência moral como constrangimento; (6) caráter não estático da violência ("ninguém é 
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violento 24h por dia"); (7) violência como algo relativo ("todo ser humano tem os dois lados"); 

(8) violência como efeito de uma provocação (cita-se o exemplo da discussão entre amigos no 

bar); e, por último, (9) a violência como artefato produzido (remetendo à possibilidade de 

falseabilidade da denúncia de violência a que foram acusados). 

 Estes sentidos atribuídos à violência convergem para um ponto interessantes a ser 

evidenciado: o caráter relacional da violência. Os homens partem da noção de horizontalidade 

nas relações, demonstrando em suas falas a rejeição aos extremos de violência, sendo estes 

últimos passíveis de serem criminalizados. É possível afirmar que um ponto de ancoragem 

comum entre homens e mulheres tem sido uma tarefa árdua, bem como entre equipe – que 

também são de mulheres – e homens, e ainda se encontra à deriva no mar das 

multideterminações e múltiplos posicionamentos. A equipe, a qual aposta no reconhecimento 

dos atos cometidos, para assim reeducar e reabilitar45, esbarra no não reconhecimento destes. E 

esses homens não coadunam ou não entendem o contexto que os compeliu até ali, exceto 

segundo uma ótica pessoal e cotidiana, a qual não é acolhida nas pretensões grupais.   

Este segundo encontro me fez sentir mais acentuadamente o efeito de minha presença 

em campo, o qual me chegou a partir de algumas falas dos homens. Intencionalmente ou não, 

me chamou a atenção o posicionamento discursivo utilizado por um dos homens ao explicitar 

sua ideia, falava-se acerca da violência física e, enquanto argumentava, preocupava-se em 

utilizar expressões como "de acordo com estudiosos", "há cerca de 2000 anos atrás", destacando 

que estuda em casa quando encerra o grupo. Estes posicionamentos parecem revelar o efeito de 

um lugar de saber-poder, o que pode ser produtivo ou não, dependendo de qual sentido isto tem 

aos homens. Consigo pensar em três sentidos possíveis ao homem-pesquisador, para os 

homens: (1) porta-voz - por se sentirem em lugar de fala desprivilegiado é possível que 

                                                           
45 Tal como enuncia a LMP. 
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enxerguem na figura do pesquisador, também homem, uma possibilidade de vocalização de 

suas falas e inquietações em espaços diversos, como nas políticas públicas; (2) inibidor - o 

pesquisador é visto como um fator que causa incômodo por, em tese, ocupar um lugar 

privilegiado de saber-poder; (3) negociador - uma vez que se sintam tensionados pelo contexto 

grupal, é possível que encontrem na figura do pesquisador um elo mediador, já que entenderiam 

haver maior proximidade entre os lugares do pesquisador e das facilitadoras. À equipe 

facilitadora me parece guardar sentidos diversos desses: (4) tensionador/agenciador - por não 

pertencer ao corpo da equipe, nem do coletivo de homens, o homem-pesquisador ocupa lugar 

distinto e produtor de confrontos; (5) avaliador - a partir de um suposto saber-poder é possível 

que se entenda o pesquisador como apreciador do grupo; (6) cúmplice. 

Encontro 3 (21/09/2017) – Força centrípeta  

O alvo neste encontro é explanar os tipos de comunicação: agressiva, passiva e assertiva. 

Este terceiro encontro tem como recurso disparador de discussões o curta-metragem “Não é 

fácil, não”, elaborado pelo Promundo e o Instituto Noos. O Promundo, em seu site oficial46, 

oferece uma interpretação acerca da história em questão: 

Pedro, sem um emprego formal, passa a ganhar menos que sua mulher, Kelly, e com 

isso se sente humilhado e inconformado. Um dia, por causa do stress e dos conflitos 

constantes, Pedro quase parte para a violência física contra Kelly. Neste momento, ele 

tem a visão de um menino que o leva a repensar sua vida e a maneira como aprendeu a 

ser homem. A partir da história de Pedro, é possível aprofundar a discussão sobre a 

forma como os homens são socializados, desmistificar a idéia de que a violência de 

homens contra mulheres está ligada ao desemprego e ao consumo de álcool e, 

principalmente, buscar alternativas não violentas para a resolução de conflitos 

familiares. 

Ao término do vídeo explora-se o que entenderam acerca do curta, inicialmente sobre 

quem era o menino ou o que ele representava naquela história. Normalmente os homens 

                                                           
46 Disponível em https://promundo.org.br/recursos/nao-e-facil-nao/ 
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entendiam o garoto como um “anjinho”, provavelmente pela forma como ele foi retratado na 

história, ou seja, apresentando aspecto fantasmagórico ou fantástico, afinal apenas Pedro, o 

homem protagonista desta história, conseguia visualizar o menino. Outra interpretação que 

surgiu referiu-se à possibilidade de o garoto ser uma representação do “subconsciente” do 

próprio Pedro, isto é, a criança em questão seria imageticamente o próprio Pedro evocado não 

conscientemente para refletir acerca de sua vida e sua relação com sua família. 

Passado este primeiro questionamento partiu-se a explorar melhor a mensagem do curta: 

o que ele pretendia transmitir com aquela história? Quais os pontos que mais chamavam a 

atenção? As respostas normalmente circulavam em torno da falta de diálogo e também pela 

ausência da figura masculina na dinâmica da família. Outro aspecto que ganhou relevo foi 

acerca do consumo de álcool: numa das cenas, o personagem Pedro ao retornar para casa após 

o trabalho na feira, decide passar no bar para socializar com os amigos, afinal, segundo o 

personagem, a Kelly certamente iria pegar no pé por chegar mais cedo em casa. Esta passagem 

do curta rendeu alguns diálogos interessantes no grupo. Alguns defendiam que estar no bar foi 

um dos disparadores do conflito entre o casal, além de que, o simples fato de Pedro estar ali 

poderia ser entendido por Kelly como improdutivo ou um gasto desnecessário. Outro 

posicionamento, contrário a esses, é que o consumo de álcool em si não deveria ser visto como 

algo inapropriado, já que Pedro teria o direito de sair com os amigos, ainda que fosse para um 

bar. Para os que se posicionaram, senti que as performances discursivas acerca do consumo de 

bebida alcoólica geralmente estavam atravessadas por aspectos morais, principalmente o de que 

beber representava um desgaste à relação do casal. Entretanto este entendimento foi negociado 

no grupo, já que haveria de ser necessário considerar os padrões de uso de álcool e os efeitos 

destes padrões no cotidiano. 
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Outra parte do curta que suscita debate entre os homens trata-se do trecho em que Kelly 

confronta seu esposo ao chegar em casa e o provoca através de uma comparação de Pedro ao 

de seu chefe, segundo ela, este sim digno de respeito e admiração. Para os homens este ato é 

entendido como uma humilhação e, em certa medida, justifica a raiva que Pedro sente e o 

descontrole emocional daí decorrente. As facilitadoras aproveitam este gancho para inserir a 

noção de que, em muitas ocasiões, a relação encontra-se tão desgastada que a comunicação se 

pauta muito mais na intenção de ferir ou agredir alguém do que resolver as questões que surgem 

em uma relação, prejudicando, assim, as relações. 

Frente ao emaranhamento das relações, um dos homens se posiciona afirmando que o 

cotidiano segue geralmente desconsiderando estas situações conflituosas, tornando-se um 

“desgaste natural” ao longo do tempo, de modo que se faz necessário um “susto” ou um 

“empurrãozinho” para modificar esta realidade. Todavia outro participante rebate afirmando 

que existe uma dificuldade em mudar esta situação, tendo em vistas que costumeiramente não 

existiria um reconhecimento do esforço deles por parte das parceiras. Isto, segundo ele, 

desencorajaria mudanças no cotidiano e modificação destes tradicionais papéis. É interessante 

notar neste ponto o sentido da relação para este participante, o qual orbita em torno de seus 

afetos, e deles não consegue divergir, ampliar ou direcionar ao ponto de vista das mulheres, 

seja de modo geral, seja de modo particular, para suas parceiras ou ex-parceiras.  

Outro homem questiona: a concepção de que "os opostos se atraem" e "os diferentes se 

complementam" seria um entendimento plausível? Haveria sentido e verdade nesta concepção? 

Curiosamente ele direciona este questionamento à facilitadora, partindo da ideia de que ela seria 

formada em psicologia e teria competência para oferecer uma resposta razoável acerca desta 

questão. Todavia a facilitadora em questão tinha formação em assistência social. É interessante 

observar que a discussão acerca destes delineamentos disciplinares sempre retorna de alguma 
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forma, mesmo que não seja o foco dos encontros. Segundo as profissionais a psicologia, se 

centraria na "psique" dos indivíduos, enquanto a assistência social teria seu foco nas relações 

sociais. Nesta ocasião, todavia, esta questão não ganha centralidade. A facilitadora responde o 

questionamento afirmando que há pouca verdade nestas afirmações, uma vez que seu oposto se 

mostraria mais coerente, isto é, as afinidades seriam aquilo que contribuiriam para uma relação 

"dar certo". 

Os homens fazendo um paralelo da falta de diálogo identificado na história à suas vidas 

pessoais sinalizam que é difícil romper com os rótulos de gênero, nos quais os homens não 

poderiam exprimir fraquezas ou sentimentos. Neste sentido, entendem que é mais difícil aos 

homens cederem. Isto, todavia, não deveria ser compreendido como uma falta de necessidade 

de cuidado. Um dos homens se utiliza das cenas finais do curta, nas quais o protagonista Pedro 

finalmente consegue se abrir para Kelly e conta como se sente em relação à incapacidade de ele 

assumir a posição de provedor da casa. Para este participante não é apenas o homem que vive 

"retrancado" (guardar os problemas pra si), mas aos homens isto se acentua, pois, apesar de ele 

necessitar dialogar com sua esposa e seus filhos, não encontrava abertura. O sentido produzido 

por este homem chama a atenção para o deslocamento que ele faz acerca dos lugares de vítimas, 

ou seja, tal como no curta, os homens seriam também afetados pelas pressões efetuadas por 

suas parceiras e pela sociedade de modo geral. Argumentam objetivando subverter a 

compreensão de que apenas as mulheres sofrem violência, perguntam: afinal o que fazer quando 

sofrem violência das mulheres? A coordenadora do grupo concorda que, de fato, os 

equipamentos legais como as delegacias de polícia não estão preparados para lidar com este 

tipo de demanda, prevalecendo ainda nestes serviços estereótipos de gênero. Todavia asseveram 

que uma atitude assertiva frente a isto seria o engajamento político para melhoria e qualificação 

das instituições e de seus agentes. 
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As facilitadoras seguem a discussão defendendo que para a resolução de conflitos, o 

diálogo é o "pontapé inicial". Seria necessário apostar na cumplicidade e no companheirismo, 

para os quais a comunicação assertiva seria o tipo de comunicação produtora de diálogos 

pertinentes. Para tanto, ressalvam que não existe fórmula mágica na definição de qual atitude 

seria mais apropriada frente à diversidade de contextos comunicativos e conflitos gerados no 

cotidiano. Defendi neste momento que isto implicaria também estar atento às diferentes 

configurações de poder presentes no dia a dia e nas diversas relações, desigualdades de poder 

que certamente interfeririam no modo como atuamos e produzimos sentido no cotidiano.  

Faltava pouco para este terceiro encontro acabar, ainda assim, deu-se início à outra 

atividade visando explorar algumas situações nas quais os homens ofereceriam respostas 

assertivas para aquele contexto. Foram distribuídas pequenas tiras de papéis narrando algumas 

situações cotidianas, em seguida pedia-se que lessem e comentassem sobre como se 

posicionariam. Neste encontro destacou-se a situação em que o pai descobria a 

homossexualidade de seu filho. Tal destaque se acentuou ainda mais, já que o próprio 

participante havia passado por aquela situação. Comenta este participante que, apesar de não 

concordar com a sexualidade de seu filho, não o expulsou de casa. Afirma que caso ele desejasse 

se encontrar com os amigos, o poderia fazer, desde que não no ambiente doméstico.  

A coordenadora reforça a atitude do participante em questão, afirmando que foi 

assertivo em seu papel de pai. Refere que ser homossexual não é uma questão de "mau caráter", 

mas uma característica do próprio indivíduo. Outro participante se posiciona questionando 

sobre a autoridade paterna diante dessa situação: o pai não teria o direito de retirá-lo do âmbito 

doméstico sem ser taxado de machista? Ambas profissionais se colocam explicando que não se 

tratava de machismo, mas de fato um dever paterno de cuidado, sobretudo se o filho em questão 
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não fosse adulto ainda. As falas se entrecortam. Argumentos e ressalvas se interpelam buscando 

legitimidade. Finalmente, se retraem sob a custódia do "entendeu-se errado". 

Partindo do princípio que não existe, nem seria possível existir, neutralidade nos 

processos e interações sociais, tenho percebido desde o primeiro encontro no grupo certa 

dificuldade em estabelecer canais dialógicos, sobretudo diante de certos participantes. 

Desconheço os atravessamentos que produzem tal dificuldade, mas suponho que parte disso se 

deva em razão da resistência destes em aderir à dinâmica do grupo. Todavia não pode ser 

resumido e simplificado a isso, já que outros homens ali presentes, apesar de também serem 

menos participativos, não produzem tanto incômodo às facilitadoras. Em conversa posterior ao 

grupo as facilitadoras defendem que a proposta do grupo tem uma missão maior que o simples 

comparecimento e realização das atividades, pretendendo causar reflexões abrangentes sobre 

as dinâmicas sociais e também nas relações cotidianas. No entanto, caso os homens não desejem 

participar ativamente do processo, a perda seria deles em não aproveitar a possibilidade que o 

grupo traz. Preciso mencionar aqui o sentido que esta fala me produz: segundo as facilitadoras 

já se passaram mais de 20 ciclos deste grupo, logo acaba-se engrenando uma mecânica (em 

oposição à dinâmica) em que a novidade se aparenta mais como um ruído das engrenagens que 

material a ganhar relevo e atenção. Revela-me uma das facilitadoras o quanto se torna 

desgastante em um processo grupal se afetar com uma história ou participante em particular, de 

forma a dirigir esforços a negociar sentidos individualmente. 

Isto não significa que inexistam convergências às experiências singulares e à atenção e 

ao cuidado no nível subjetivo, porém afirmo que este, definitivamente, não aparenta ser o foco. 

Quando esta dimensão singular-pessoal-psicológica ganha palco, a psicologia é convocada a 

atuar. Exemplifico o que falo aqui a partir da experiência nas conversas posteriores ao grupo: 

nestas ocasiões algumas vezes houve o relato de que alguns homens sentiam muita dificuldade 
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em entender as dinâmicas ou apresentariam comportamentos "não normais", situações que 

levam as facilitadoras a crer na possibilidade de déficit cognitivo ou transtorno 

mental/patologia. É esperado nestes momentos que a psicologia seja capaz de oferecer uma 

resposta ou laudo que ateste, conteste ou refute esta hipótese.  

Outras necessidades de saúde dos homens também são consideradas, o que se nota na 

própria anamnese realizada na ocasião das triagens, a qual explora algumas questões de saúde 

como hábitos em saúde/estilos de vida, práticas e frequência de cuidado em saúde, uso de álcool 

e outras drogas. Apesar de até o presente encontro não haver acontecido discussões partindo do 

tema da saúde dos homens, no roteiro que orienta os encontros tem-se dois encontros destinados 

a explorar aspectos relativos à saúde do homem, uso de drogas e comportamentos de risco. Ou 

seja, como afirma uma das facilitadoras, de fato o grupo ele não se detém no processo judicial, 

mas amplia suas intervenções para outras questões além da violência contra a mulher, e mesmo 

o tema da violência é tangenciada, mas não o centro das atenções. 

O título desta seção vem fazer diálogo com a noção de ciclo da violência. Utilizo a 

Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) para fazer uma metáfora à 

compreensão mecanicista de ciclo da violência (Aumento de tensão→   

agressão/explosão→"lua de mel"). Partindo do princípio da força como uma grandeza 

necessária para se vencer a inércia de um corpo e da força centrípeta como a responsável por 

manter os corpos presos à trajetória circular. Nesse modelo físico, os corpos não possuem 

afetos, desejos, vontades, apenas se deslocam e são completamente passíveis e compreensíveis 

em suas trajetórias. Não é casual esta proximidade entre os modelos mecânicos da física e das 

ciências humanas, refletem um padrão de entender o mundo e produzir conhecimento e sentido 

acerca dos fenômenos sociais. A psicologia, neste cenário, também se encontra implicada e não 

parece conseguir desviar das promessas de objetividade do projeto científico moderno. 
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Encontro 4 (28/09/2017) - O império da fala 

Neste encontro estiveram presentes 10 homens. Como a dinâmica da semana passada 

não havia sido concluída, optou-se por dar continuidade à leitura dos papéis. Sempre entramos 

na sala antes dos homens subirem e escolhemos nossos assentos. A sala, a qual não é muito 

grande, tem junto à 3/4 das paredes as cadeiras nas quais os homens se acomodam. A seguir 

um modelo aproximado, portanto fora de escala, da organização do espaço:  

 
Figura 1. Planta baixa da sala. 
Nota: A1 - Mesa; A2 - Ar condicionado; A3 - Porta; A4 - Cadeiras. 

Desde que a mediadora do grupo sugeriu que eu mudasse de lugar no segundo encontro, 

venho procurando ocupar cadeiras diferentes, o que tem sido interessante para observar como 

os homens vão se dispor na sala, se vão sentar sempre próximos das mesmas pessoas, etc. Em 

vistas à minha mudança, um dos participantes mais comunicativos, o qual sempre questiona a 

razão do grupo e que também afirmou estudar em casa para vir ao grupo mais informado, 

decidiu neste encontro sentar-se ao meu lado para ver o que costumo anotar no meu diário de 

campo. Por algum motivo, o qual me questionei depois, escrevi de forma mais ilegível, quase 

um hieróglifo, fazendo com que até mesmo eu tivesse certa dificuldade em compreender o que 

estava escrito. O que teria eu a esconder? 
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Começam as atividades do quarto dia. O primeiro papel ilustrava a situação de uma 

esposa que chega em casa sem usar a aliança. A princípio os homens se posicionaram de forma 

compreensiva acerca do fato, mostrando-se abertos à possibilidade de haver acontecido algum 

contratempo que justificasse o não uso do anel. Seja sob o argumento de esquecimento ou em 

razão do trabalho (nos casos de quem trabalha com máquinas ou manuseando comida, por 

exemplo), reforçavam hipóteses, ainda que muito improváveis de acontecer. No cotidiano, caso 

isso realmente acontecesse, reagiriam eles da mesma forma que falavam? Um dos homens, 

todavia, justifica que o anel de aliança simboliza o "laço" entre o casal e que necessitava ser 

utilizado sempre, ainda que pudesse representar um risco. Neste contexto ilustrado o ciúme 

poderia até ser aceitável, desde que "sob medida". Este homem justifica seu pensamento 

utilizando como metáfora a Terceira Lei de Newton (princípio da ação e da reação). Ou seja, 

ele refere que o homem chegar a esse nível de desconfiança para com a esposa é uma reação de 

"muitas coisas" que aconteceram. As facilitadoras defendem que a confiança e o 

companheirismo são coisas que devem transversalizar os relacionamentos, sem as quais perde 

o sentido de estar em um relacionamento.  

A próxima situação ilustra um convite feito pelos amigos para socializar no bar. Beber, 

como já apareceu em outro encontro, divide opiniões: a maioria parece concordar com a noção 

de que o consumo de álcool não faz bem e prejudica as relações próximas. Por este ângulo, 

beber seria um ato de fraqueza e que deveria ser evitado. As facilitadoras reforçam esta 

perspectiva da abstinência, colocando que evitar os amigos neste contexto poderia ser uma 

atitude assertiva. Lembram, entretanto, que não é coerente relacionar diretamente o consumo 

de álcool aos episódios de agressão. Segundo elas o consumo na verdade pode ser um 

catalisador destas agressões, mas não a causa. Novamente surgem contestações, todavia são 

pausadas e ficam como "cena para os próximos encontros".  
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Finalizada a leitura dos papéis, seguimos para a próxima dinâmica. A próxima dinâmica 

pedia que os homens pensassem e verbalizassem 5 coisas que gostariam de ouvir de alguém 

importante e 5 coisas que gostariam de falar para alguém importante. A primeira coisa foi ouvir 

o perdão das esposas e/ou ex-esposas por terem causado aquela situação para eles. Outro 

participante corrobora com a fala deste, questionando: "por quê tanta maldade?", referindo-se 

à possibilidade de a mulher tentar prejudicá-lo a partir da denúncia, seu anseio é justamente 

interrogar isso dela, a justificativa disso. 

Um homem se pronuncia relatando que se sente constrangido em razão da revista feita 

pelos seguranças ao entrarem no prédio. "Gostaria que eles se desculpassem?", pergunta uma 

das facilitadoras. Ele, responde que não, afinal isto não seria suficiente. As facilitadoras então 

explicam que este se trata de um protocolo da própria instituição, regra que não poderia ser 

negociada por elas. O mesmo homem continua e cita duas coisas que gostaria de ouvir: "pai eu 

te amo" (ouvir dos filhos) e "o senhor fez tudo por mim". É possível sentir o anseio pelo 

reconhecimento do esforço que fazem ou fizeram ao longo de suas vidas para seus filhos, o que, 

todavia, não tem acontecido.  

Outro homem continua na mesma linha e cita que gostaria de ouvir do filho "eu te amo" 

e que "gostaria de morar com você". Acerca desta última o participante explica que observa 

comportamentos negligentes da mãe para com seu filho menor, o que o aborrece muito. Todavia 

o menino se afeiçoa mais à mãe, o que o desmotiva a abrir solicitação de guarda pelo menino. 

Ele termina sua fala referindo que, diante dessa situação, gostaria de escutar de sua ex-esposa 

que daria a guarda de seu filho a ele. De forma geral a família normalmente ganha centralidade 

nas falas que gostariam de ouvir, demonstrando sua importância. 

Neste momento passeei meus olhos pela sala, notando os semblantes dos homens. Tive 

uma surpresa ao notar que 3 deles tinham bastante dificuldade em manter os olhos abertos e um 

deles meneava a cabeça em alguns momentos. Então notei que apesar de dez homens estarem 
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ali presentes de corpo, apenas cinco deles se colocavam. Os demais ficavam calados e, ainda 

que solicitados, argumentavam que gostariam apenas de observar. Refletindo acerca disso, 

produzo como hipótese de que ali reina o império da fala. O império da fala, esta representação 

que penso vir a calhar para o que desejo exprimir, consiste na ordem normalizadora segundo a 

qual uma pessoa fala, todas ouvem e, para encerrar, as facilitadoras fazem seus arremates finais, 

também em forma de fala. Os corpos que se amarram às cadeiras e se aprisionam na sala não 

encontram muitas possibilidades de se mover, se expandir. Tanto é assim que geralmente 

escolhem os mesmos lugares para sentar e quase todos cruzam seus braços durante todo o 

encontro (ou seria mais apropriado reunião?). Neste dia sentei na lateral da sala, de modo que 

meu pescoço precisava ficar bem flexionado à direita para que pudesse enxergar a facilitadora. 

E minhas pernas, que estavam cruzadas, ficaram dormentes.  

Esta quarta reunião finaliza com a consideração das facilitadoras, as quais agradeceram 

a abertura dos homens que se abriram para o grupo, apesar de ser algo difícil, sobretudo se 

considerar a falta de intimidade entre todos ali. Ademais resgata elementos de outros encontros, 

aludindo para o fato de os homens terem mais dificuldade em expressar o que sentem, 

justificando porque foram "acostumados" deste modo.  

 

Quinto Encontro (05/10/2017) – Chapa quente 

 

O quinto encontro tomou como tema central a raiva e agressividade, bem como explorar 

formas não agressivas de resolução de conflitos. Como já percebemos em outros encontros, a 

raiva e a agressividade são vistas como resultado de um acúmulo de tensão no cotidiano, 

portanto o esforço neste encontro consistiu justamente em identificar situações estressoras e o 

“índice de acúmulo” de tensão, visando decidir assertivamente sobre os sentimentos e ações 

decorrentes destes. Neste encontro apenas quatro homens compareceram. 



129 

 

As facilitadoras encomendam que os homens memorassem situações nas quais eles 

sentiram profundamente mobilizados pela raiva. A primeira experiência narrada versou acerca 

de um episódio cotidiano: estava ele e sua família em seu momento de lazer na praia, quando 

decidem pedir um peixe ao proprietário da barraca, no entanto o dono se contradiz ao confirmar 

aceitar o pagamento com cartão, porém no momento de acertar as contas, apenas aceitava em 

espécie. Apesar do ocorrido, este participante afirma que procura não ter raiva nestas situações, 

ainda que nomeie o episódio como uma “covardia” por parte do vendedor da barraca.  

Pude sentir que o primeiro exemplo que surgiu não atingiu o “magma” daquilo que se 

pretendia com a solicitação e, logo em seguida, as facilitadoras reformulam o sentido do pedido: 

não se tratava de uma raiva daquelas banais, cotidianas, mas sim uma “raiva significativa da 

vida”, e usa como exemplo a sensação de ruborização do rosto. Ainda assim, o homem do 

primeiro exemplo relata que naquela situação ele manteve o controle da situação e não sentiu 

seu corpo afetado pela “raiva”.  

Adequando ao novo sentido impresso na pergunta, outro homem fala de um 

acontecimento no trânsito: estava ele na moto quando um carro, imprudentemente, faz uma 

manobra perigosa, derrubando-o e, logo em seguida, dando partida deixando para trás ele e sua 

moto caídos no chão. Naquele momento, já que ele não havia se ferido com a queda, sobe 

novamente na moto e passa a tentar perseguir o carro, quando o perde de vista. Nesta estória o 

participante afirma que não sentiu ou pensou em nada, a não ser “pegar o cara”, apesar de não 

saber se ele podia estar armado, embriagado ou, guardadas as devidas proporções entre um 

carro e uma moto, se ele ocasionaria um acidente ainda maior na investida da perseguição. 

Partindo desse exemplo, as facilitadoras perguntam: qual era a “sensação do corpo”? Como eles 

sentiam que estavam “entrando numa situação”? E como poderiam sair desse “estado”? 

Aproveitando a situação do momento, este mesmo participante aponta que “a mulher”, 

provavelmente referindo-se à esposa, também precisa pensar um pouco e “esfriar a cabeça”, 
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antes de tomar uma decisão, como no caso da denúncia realizada contra ele, situação a qual o 

deixou “nervoso demais”. Respondendo às duas falas realizadas até então, as facilitadoras 

sugerem que “a raiva é um sentimento como qualquer outro, o problema é como reage”, ou 

seja, agressivamente, seja nas formas física ou verbal. Ainda segundo elas, a raiva nunca deve 

ser utilizada como justificativa para uma atitude agressiva. Para prevenir tais “atitudes 

agressivas” dever-se-ia identificar quando a raiva está surgindo e nunca “agir por impulso ou 

instinto”, desse modo evitando “arrependimentos mais na frente”.  

Uma das formas de “prevenção”, segundo um dos homens, por exemplo, é à noite 

procurar “ambientes bons” para se divertir, locais onde ele saberia que “dificilmente vai ter 

problema”. Alguns desses espaços considerados problemáticos são os bares, os quais reúnem 

muitos homens, e as festas frequentadas por seu filho, as quais o participante considera um 

ambiente “mais baixo” de interação e circulação de pessoas. Nestes espaços, ele observa que o 

padrão de interação entre os homens se sustenta em torno de determinados estereótipos de 

masculinidades, dentre os quais da agressividade como sinônimo de virilidade, tão valorizado 

na socialização da norma masculina-heterossexual.  

Partindo deste enunciado, as facilitadoras perguntam: “por que a sociedade espera uma 

atitude mais agressiva de vocês?”, ao que os homens respondem: (1) esta não é uma condição 

exclusiva dos homens, uma vez que “tem muita mulher ‘braba’”; (2) “a mulher é mais sensível”, 

“dócil” e possui “menor poder de força”, ou seja, recorre-se à fisiologia para compreender as 

expectativas sociais em torno do gênero; e (3) muito deve-se “às constantes violências no país”, 

as quais, segundo os participantes, tem sido progressivamente incentivadas pela mídia, 

sobretudo pela televisão, a qual mostra um modelo de homem “mais agressivo” e de “instinto 

perverso”.  

Para sair das situações que culminam com episódios de agressão o “ideal” seria “não 

guardar” para si o “acúmulo dessas tensões”, reforçando o que foi afirmado em encontros 
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anteriores, tanto pelo aumento da possibilidade de adoecimento, quanto pela possibilidade de 

“estourarem” de uma só vez, agindo de forma não refletida e “instintiva”. Para um dos homens 

presentes na discussão, agredir as mulheres, independente da justificativa, é sempre uma 

covardia, razão pela qual, quando algum conflito surge, ele prefere “não ficar matutando sobre 

aquilo”. Para outro, sair da situação, implica em “aprender a não ter um pouco de coração”, em 

outras palavras, uma tentativa de não se afetar diante de algo desgastante, para isso, segundo 

ele, torna-se necessário relativizar alguns contratos realizados na relação do casal, por exemplo, 

em caso de relações extra-conjugais, “não dizer que traiu”. Outro participante complementa, 

em tom de ironia: “parece que as mulheres têm um chip de ‘guarda-raivas’”. 

 

Sexto Encontro (19/10/2017) – Quem escreve a história? 

 

[Bastidores] 

Como sempre há material que suscita reflexão fora do grupo, momento que as portas se 

fecham e os atores assumem seus lugares. Refiro-me ao encontro não programado com a 

promotora de justiça, a assistente social, a futura psicóloga e um doutorando em psicologia, o 

qual também realiza sua pesquisa na mesma instituição. Seria um equívoco ignorar que 

estamos, o tempo todo, produzindo diferentes performances de nós mesmos. Dito isso, todos 

ali produziam versões de si, manejavam repertórios discursivos, conclamavam saberes formais 

e informais.  

Uma questão levantada pela promotora, a qual foi respondida apenas mentalmente por 

mim, refere-se acerca do grau de eficácia do grupo em questão: "o que aconteceria ali que 

mudava tanto o comportamento deles?" Esta conversa breve anterior ao grupo me trouxe a 

questão: o que se entende por eficácia/eficiência destes grupos? Caso os termos de eficácia 

consistam na simples averiguação de novas entradas processuais daqueles homens, fica para 
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trás a complexidade da dimensão relacional e cotidiana das relações, nas quais as violências 

ganham contornos. Em vias de fato, o sistema jurídico é incapaz de alcançar as transformações 

cotidianas, razão pela qual se mostra tão frágil e ingênua a noção de eficácia de um programa, 

se baseada somente no mero registro de informações oficiais. 

Outra questão que me chamava atenção, falando em termos de performances, era a 

sensação de estar em jogo “saberes” e “autoridades” hierarquizados: quem falava não era (ou 

não deveria ser) Victor, com todas suas incertezas na ocasião, atravessado pelas mesmas 

instituições que pretendia estudar, mas sim um mestrando, alguém que se supunha ter alguma 

“autoridade” sobre o tema da violência, porém não mais que um doutorando ou uma promotora 

de justiça. Ainda nas bordas se sentia uma diferenciação entre os saberes dos “acadêmicos” e 

dos “profissionais”, que possuiriam um “saber-fazer”. Como estes saberes se interpenetram e 

que lugar tem os saberes menos formais ficaram sendo minhas incógnitas nos poucos minutos 

que durou este encontro quase furtivo, em certa medida inquietante. 

[fim dos bastidores] 

 

Tal como consta no roteiro elaborado pelas profissionais, o qual dispõe o material e as 

discussões para cada dia, o conteúdo programado para o sexto encontro referiu-se à 

“Explanação através de data show e discussão sobre os direitos humanos e construção histórica 

dos direitos das mulheres”. Num primeiro momento, entretanto, foi apresentado um curta-

metragem intitulado “Minha vida de João” – material de fácil acesso disponibilizado no site do 

Promundo47. Segundo a descrição disponível no site, este material educativo procura “provocar 

o questionamento entre homens jovens sobre a forma como foram socializados e os papéis de 

gênero que foram levados a assumir”. 

                                                           
47 Disponível em: https://promundo.org.br/recursos/minha-vida-de-joao/ 

https://promundo.org.br/recursos/minha-vida-de-joao/
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A estratégia que o curta-metragem utiliza para “materializar” as determinações sociais 

da masculinidade consiste em mostrar um “lápis” que, em diferentes momentos da vida do 

personagem, atua escrevendo padrões de comportamento ou apagando outros. Para os homens, 

o lápis simbolizava as decisões pessoais e escolhas que faziam ao longo do tempo. 

Interessantemente a metáfora do lápis nesta enunciação realizada pelo homens revela duas 

possibilidades de entender padrões de masculinidade, que escrevem e inscrevem a realidade: 

por um lado pode ser entendido de forma determinista – ou seja, o “lápis” como aquelas 

instituições inescapáveis de formação subjetiva e, portanto, não transformáveis; e, por outro 

lado, ao se compreender o lápis não como algo que escreve, mas como ferramenta para escrever 

a realidade, abre-se a possibilidade para um “refazer criançaadulto”, ou seja, parte-se da 

abertura à possibilidade de transformações pessoais e intersubjetivas.  

Os homens referem, ainda, que muitas das circunstâncias que são mostradas no curta, 

como o episódio em que as crianças maltratam um gato e o personagem sente-se pressionado a 

fazer o mesmo, ou mesmo quando o personagem João decide fazer uma tatuagem, seguindo o 

exemplo de seus amigos, são situações nas quais o objetivo é sentir-se aceito num determinado 

grupo, ainda que em alguns casos reconheçam a pressão dos amigos como causa para 

“cometerem o mesmo erro” outra vez. 

As facilitadoras aproveitam as falas para fazer alguns apontamentos. Primeiro: a 

sociedade faz diversas cobranças, e algumas cobranças são maiores e mais comuns aos homens 

– como beber, demonstrar comportamento viril, etc. Segundo: “os adultos que têm malícia”, 

em outros termos, em ocasiões que crianças brincam de boneca ou usam determinada cor, são 

convocados signos que não pertencem a priori ao feminino/masculino, e apenas fazem sentido 

num determinado contexto e padrão de interação social. E terceiro: circula socialmente a ideia 

de que homens são invulneráveis e mais fortes que as mulheres, razão pela qual torna-se mais 

difícil para os homens falar dos sentimentos e expor suas fragilidades. Mas como, 
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individualmente, eles poderiam transformar toda uma sociedade engendrada há séculos ou 

mesmo milênios? Esta é uma inquietação levantada por um homem, o qual defende que mudar 

a sociedade é muito difícil, “a gente pode até tentar...”. Respondendo a esta fala, a facilitadora 

defende que “o exemplo” é uma estratégia possível de transformação social. 

Continuando os debates um dos homens se pronuncia acerca de padrões 

comportamentais, para os quais ele discorda, como é o caso do uso de saia pelos homens. Este 

tópico suscita diferentes posicionamentos, já que alguns participantes situam que o uso de saia 

não descaracteriza a masculinidade dos homens e neste ponto de vista trazem o exemplo dos 

“kilts” escoceses – tipo de vestuário comum aos homens naquele país – e também o caso dos 

clubes de motoqueiros, nos quais é comum o uso de peças de roupas que se assemelham muito 

às saias utilizadas pelas mulheres. Em ambos os casos, “ser homem” e usar “saia” não se 

encontra dissociado de “ser muito macho”. Visão contrária à essa é a de que no contexto 

brasileiro essa lógica, na maioria dos casos não se aplica, e a modificação dos padrões 

tradicionais de comportamento prescritos aos homens e às mulheres tem se imposto “goela 

abaixo” tanto na mídia, nas novelas, quanto no ensino escolar, da “ideologia de gênero”.  

Alguns homens concordam com este último enunciado afirmando que “no Brasil está 

complicado”. Um dos integrantes concebe a sociedade como transformando-se cada vez mais 

em algo “vulgar”, ou seja, “sem princípios”, na qual “não se pode expressar”, sob o risco de 

serem taxados de “machistas” ou “homofóbicos”. Defendem, ainda, que a instituição familiar 

tem se descaracterizado bastante ao longo do tempo, razão pela qual ela “está indo cada vez 

mais para a direita”, ou seja, aproximando-se de tendências ético-políticas conservadoras e 

tradicionais, como estratégia de manutenção dos “antigos costumes”.  

Outro participante lança a pergunta: “o que é preciso para construir uma sociedade 

digna?” Ao que uma das facilitadoras responde: é preciso haver mais respeito e tolerância. Sua 

fala vem acompanhada da ideia já utilizada em outros encontros sob a forma do “respeitar as 
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diferenças”. Diferentes repertórios discursivos instituídos sobre os lugares de gênero são 

trazidos ao final deste encontro, no entanto não encontram possibilidade de serem discutidos e 

negociados, possivelmente em função da primazia em se trabalhar o material expositivo, e 

também pela complexidade que seria acompanhar os diferentes sentidos que emergem no 

grupo, uma vez que transcendem as fronteiras do tema pensado para o dia e se articulam à 

outros temas.  

Sentidos como “o homem ocupa o lugar de provedor desde a fundação do mundo”, “tudo 

a mulher cobra do homem”, “também existem mulheres fortes e brabas”, “a mulher tem o 

instinto de passar confiança”, “o homem tem um instinto sexual/predador”, “mulher é mais 

organizada”, “mulher edifica sua casa” são importantíssimos, os quais são indicadores de 

noções instituídas que agenciam modos de ser e ordenam as relações cotidianas em sua família, 

seus amigos, no trabalho, etc. Todavia, como o encontro já está próximo de sua finalização, e 

ainda existiam muitos slides a serem apresentados, “passou-se adiante”, deixando a própria 

apresentação a ser finalizada na semana seguinte.  

 

 

 

Sétimo Encontro (26/10/2017) – “Por causa dela nós tá aqui” 

 

A ideia para o sétimo encontro é trabalhar mais objetivamente aspectos referentes à Lei 

Maria da Penha. Como material de suporte utilizam o documentário “Silêncio das Inocentes” 

(2010), produzido pela Voglia Produções Artísticas, o qual narra o percurso da criação da Lei 

11.340, amplamente conhecida como “Lei Maria da Penha”, conta também histórias marcantes 

de mulheres vítimas de violência praticada por seus próprios companheiros. No entanto, como 
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o material de suporte do encontro anterior não havia sido completamente utilizado iniciou-se a 

partir do ponto onde havia parado. 

No prosseguimento dos direitos das mulheres, expôs-se amplamente o quão as mulheres 

ainda sofrem os efeitos negativos das desigualdades sociais tanto no Brasil quanto em outras 

partes do mundo. Foi interessante perceber que, para alguns, falar sobre as desigualdades 

sofridas por mulheres em outros países parecia ser uma realidade distante, por este motivo as 

facilitadoras ressaltavam ser esta uma realidade global: mulheres ainda encontram dificuldades 

de acesso aos mesmos direitos civis, recebem salários menores, necessitam se qualificar mais 

para exercer os mesmos cargos que os homens e são excluídas das oportunidades de emprego 

por terem filhos, tem seus corpos mercantilizados, dentre outras situações. Contra estas 

iniquidades apontou-se o feminismo como um movimento que surge como uma tentativa de 

produzir mais igualdade social entre homens e mulheres. 

Alguns homens então se posicionam afirmando que, de fato, as mulheres precisam 

exigir seus direitos e que “não existe conquista sem luta”. Outro homem, todavia, questiona: “o 

que na lei ainda não está igual?” A “Lei”, esta instituição pretenciosa e aparentemente neutra e 

justa, é conclamada para falar em tom de protesto: afinal, a Lei já não garante a isonomia entre 

os sexos, raças, classes sociais, dentre outros marcadores da diferença? Por que existir todo um 

aparato para “privilegiar” as mulheres? Confronta-se justamente o papel do Estado na 

participação da vida social. Apenas a caráter de citação, me veio à mente o debate igualdade 

versus equidade, diferença versus desigualdade e, por fim, Estado de Bem-Estar Social versus 

Estado Mínimo/neoliberal. Finaliza-se os slides, passando rapidamente ao documentário. 

Este documentário teve duração de pouco mais de 50 minutos, portanto, das 2h que dura 

o encontro, pouco mais de 30 minutos restariam para discutir sobre ele. Por este motivo poucos 

elementos de interação puderam ser registrados sobre este encontro. A primeira questão que 

surgiu por parte dos homens após acompanhar o documentário foi: “o que eles [referindo-se 
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aos países que apresentam baixos índices de registro de casos de violência] têm que a gente não 

tem aqui [no Brasil]?” Outro homem fala em tom baixo: “por causa dela [da Maria da Penha] 

nós tá aqui”. As facilitadoras pontuam que “Maria da Penha” não foi autora do projeto de Lei, 

mas sim que esta Lei foi resultado de muitos anos de pressão dos movimentos sociais 

organizados, sobretudo os coletivos de mulheres militantes. Me chama a atenção na última fala 

a desresponsabilização quanto à “causa de estar ali”. Já outro participante pergunta: “por acaso 

o cabra estar preso impediria a morte dela?” [referindo-se à morte de uma das mulheres 

apresentadas no documentário]. Ao que a facilitadora, objetivamente, responde: acredito que 

sim. Rebate ele: “quem está determinado, faz”.  

O encontro finaliza tirando-se algumas dúvidas acerca da Lei Maria da Penha. Alguns 

questionamentos que surgiram foram: “depois daqui a gente fica livre, né?”, “se ‘cair’ de novo 

isso já vale?”, “a LMP é somente para violências domésticas?”, “caso seja retirada a medida 

protetiva, ainda tenho de participar do grupo?”, “posso viajar a outro estado ou me mudar, 

estando participando deste grupo?”. Após sanada estas dúvidas, encerra-se o encontro.  

 

Oitavo Encontro (09/11/2017) – O “quadripé” saúde-doença-trabalho-família  

 

Este encontro apresentou temas referentes à saúde do homem. Expôs-se, por meio de 

apresentação em slides, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, bem como 

a Rede de atendimento socioassistencial. Comparativamente a outros encontros, discutir sobre 

saúde do homem foi uma temática que não levantou muitas polêmicas, ou mesmo suscitou 

muitos posicionamentos contraditórios. 

De modo geral, para a maioria dos participantes ali presentes, os homens se percebem 

mais “relaxados” que as mulheres, ainda que compreendam a importância de se prevenir, 

visando um maior bem-estar num futuro a médio e a longo prazo. Por um lado, o trabalho e a 



138 

 

família/“casa” foram apontados como elementos produtores de saúde e bem-estar, mas por 

outro, afirma-se que, caso as relações familiares sejam conflituosas, também representam 

impacto negativo na saúde física e mental. Ademais, reafirmam o papel de provedor do lar e da 

família como um dos fatores que dificultam a busca por cuidados em saúde: “prefiro trabalhar 

a passar um dia no médico pra fazer check-up”, fala um dos homens, ao considerar a 

dependência que sua esposa e seus filhos têm da renda que consegue através de seu emprego.  

Por fim, as falas terminam, para dar prosseguimento à finalização dos slides, apontando 

acerca da ineficácia do nível básico de atenção em saúde, uma vez que poucos ali presentes 

demonstraram acessar o posto de saúde ou receber visitas domiciliares do agente comunitário 

de saúde – alguns sequer sabiam responder sobre a cobertura, ou não, destes profissionais. Ou 

seja, só buscavam o sistema de saúde por problemas crônicos, já demandantes de cuidados 

especializados. Aproveitei a situação para expor os dados de uma pesquisa realizada em Natal, 

a qual encontrou discursos semelhantes aos utilizados nestes diálogos do grupo: da 

masculinidade como signo de uma suposta invulnerabilidade, assim como dos atravessamentos 

da família e do trabalho. 

 

Nono Encontro (16/11/2017) – Drogas imorais e a “sociedade vazia” 

 

Neste dia abordou-se sobre o uso de drogas e os comportamentos de risco. Novamente 

no formato de slides, iniciou-se apresentando os tipos de drogas, sendo classificadas em 

“estimulantes”, “perturbadoras” e “depressoras” para, em seguida, explicitar o modelo do “ciclo 

de dependência”. Elementarmente tal ciclo contempla as bases bioquímicas e orgânicas pelas 

quais é compreendida a dependência psicológica. Explica-se, por exemplo, como a droga atua 

biologicamente e como o organismo se adapta àquela substância consumida. No entanto, menos 
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valor é dado às determinações sociais, pelas quais as pessoas são compelidas a desenvolver 

padrões de comportamentos e estilos de vida prejudiciais à sua saúde biopsicossocial.  

Adota-se em vários momentos de interação, para todos ali presentes, a ideia de que a 

abstemia e o proibicionismo são as melhores terapêuticas para aqueles que fazem ou já fizeram 

uso de quaisquer tipos de “droga” ao longo da vida. Reforça-se, portanto, o moralismo que 

atravessa a produção e o consumo de drogas “ilícitas” – ou seria melhor falar em “drogas 

imorais”? As discussões levantadas se mantêm em nível raso de problematização e não 

questiona velhos estereótipos sociais evocados no grupo como: os que consomem drogas tem 

uma “mentalidade fraca”, os “drogados” são as “vítimas da sociedade”, “a maconha é ‘porta 

voz’ para outras drogas” e da pobreza como causa para a dependência.  

Na contramão de uma “sociedade vazia”, para a qual o consumo de drogas é visto como 

um preenchimento de algo que falta, “ocupar a cabeça” é apontado como uma das soluções para 

o “problema das drogas”. Além dessa perspectiva ocupacional, refere-se a família como 

instituição de suporte, e sua ausência ou a fragilidade de seus vínculos – a “desestruturação 

familiar” – seria uma das causas para a entrada no “mundo das drogas”.  

Por fim, é referido o caráter responsabilizador-individualista acerca do consumo, afinal 

“o que leva um homem para o bar é ele mesmo”. No entanto este discurso é contrastado, por 

exemplo, com a experiência de alguns sobre o caráter do consumo alcoólico como estratégia de 

socialização quando mais jovens, e para outros de uma “ausência de limites” imposta pelos 

pais, bem como do “descaso do governo” para o acesso relativamente fácil dos mais jovens às 

drogas.  

Este nono encontro, na verdade, viria a ser o último ao qual pude fazer parte, uma vez 

que o décimo – e último – teve sua data remarcada duas vezes, finalizando numa data a qual 

estive distante de Natal, participando em um evento científico. Pelo que constava no 
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cronograma, o décimo encontro, basicamente, daria conta de aplicar um questionário avaliativo 

acerca da experiência que cada homem teve com o grupo – de forma escrita e oral.  

 

 


