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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a articulação entre violência contra a 

mulher e masculinidades, sendo questões necessárias para a possiblidade real da 

equidade entre os gêneros, evidenciando a importância de maiores discussões 

acerca do masculino, bem como a análise da desigualdade de gênero e a 

subordinação feminina. Com isso, pode-se contribuir com as análises e estudos 

sobre a violência contra mulher e seu enfrentamento. Partindo dessa discussão foi 

necessário pensar sobre as relações de gênero articuladas com as relações de 

poder e analisar os grupos reflexivos que se evidenciaram como meio de articulação 

e gestão da biopolítica. 

 

Palavras-chave: violência contra as mulheres; masculinidades; relações de gênero; 

relações de poder. 

 

  



RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la relación entre la violencia contra 

la mujer y masculinidades, y cuestiones necesarias para la posibilidad real de la 

equidad entre los géneros que enfatizan la importancia de la discusión adicional 

sobre el masculinidad, así como el análisis de la desigualdad de género y la 

subordinación femenina. Con esto, podemos contribuir al análisis y estudios sobre la 

violencia contra las mujeres y su confrontación. A partir de esta discusión se ve 

necesario pensar en las relaciones de género articuladas con las relaciones de 

poder y analizar grupos de reflexión que han surgido como un medio de 

coordinación y gestión de la biopolítica. 

 

Palabras-clave: violencia contra las mujeres; masculinidades; las relaciones de 

género; las relaciones de poder. 
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INTRODUÇÃO 

 

Visando o comprometimento do Estado Brasileiro em coibir e prevenir a 

violência contra a mulher e a desigualdade entre mulheres e homens, firmado em 

várias conferências nacionais e “recomendações de tratados internacionais em 

direitos humanos e à atual plataforma política feminista” (MEDRADO; LYRA, 2005 

apud MÜLLER, 2012, p. 16), tendo em vista a promulgação da Lei Maria da Penha, 

que em um de seus artigos expõe que o juiz poderá determinar a presença do autor 

de violência a programas e serviços que visam questionar as mentalidades, os 

estereótipos e os valores tradicionais de gênero que reforçam e legitimam a 

violência (PRATES; ANDRADE, 2013, p. 7).  

Diante disto este trabalho tem como objetivo analisar a inserção e a 

incorporação do homem nos processos e discussões no enfrentamento a violência 

contra a mulher, bem como na desigualdade entre homens e mulheres. Para isso é 

necessário entender como se deram as produções de subjetividades construídas no 

tramitar histórico, no que tange as relações de gênero e poder. Analisar a 

incorporação e o modo de inserção do homem, como no âmbito da saúde e nas 

políticas públicas numa perspectiva de gênero e suas relações nos esforços de 

compreensão para uma real mudança da desigualdade entre os gêneros nos 

espaços sociais. 

Portanto, se faz necessário pensar aproximações de relações de gênero, 

masculinidades e violência contra a mulher no intuito da construção de uma 

“verdadeira transformação da relação” entre homens e mulheres (SAFFIOTI, 2011, 

p. 68). Também analisar o surgimento do sujeito homem enquanto objeto de cuidado 

nos espaços da saúde e do jurídico, bem como seu gradativo processo de inserção 

como mecanismo de gestão do poder. Verificar o mecanismo dos Grupos Reflexivos 

de Gênero como ferramenta alternativa na desconstrução dos processos que geram 

as desigualdades entre gêneros junto aos autores de violência contra a mulher. 

Refletir ainda se tais mecanismos têm promovido a não violência contra a mulher e a 

diminuído a desigualdade entre os gêneros. 

Dados apresentados em 2015 pela Central de atendimento à Mulher – Ligue 

180, da Secretária de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-

PR), apontam que nos dez meses iniciais foram catalogados 63.090 denúncias de 

agressões contra a mulher e 85% respondem a episódios de violência doméstica e 
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familiar contra a mulher. Em 67,36% dos relatos, as violências foram realizadas por 

homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo, a saber: 

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

ex-namorados ou ex-amantes das vítimas. Cerca de 27% dos casos, o agressor era 

um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Diante dos dados se evidencia a eminente 

autoria masculina na violência doméstica e de gênero. 

Contudo, para refletir no campo da violência de gênero, faz se necessário 

pensar e analisar as relações sócio-históricas, bem como as hierarquias de poder 

construídas no tramitar do tempo. Refletindo sobre estereótipos e preconceitos, em 

atribuições e características definidas de antemão para mulheres e homens. É 

preciso pensar a interferência da categoria gênero e as relações de poder presentes 

no âmbito sociocultural. Neste sentido podemos perceber a necessidade neste 

campo um legítimo envolvimento dos homens implicando-os nas temáticas da 

desigualdade e violência de gênero, assim afastando uma visão meramente de 

participação instrumental e reducionista. A partir daí compreendendo o surgimento 

desse sujeito enquanto objeto de cuidado na saúde e no âmbito jurídico. 

O interesse pela temática surgiu após a leitura e análise de textos 

direcionados pela disciplina de Psicologia Jurídica como forma de avaliação parcial. 

Nestes textos foram abordados os temas de masculinidades, gênero e a 

possibilidade dos grupos reflexivos de gênero como um dos meios de intervenção no 

enfrentamento da violência contra a mulher. Tendo em vista a Lei 11.340/06 – Lei 

Maria da Penha, em que um de seus apontamentos, visa à importância do trabalho 

de intervenção e reflexivo junto aos agressores. 

Diante do exposto, vemos como necessário para a promoção da equidade 

entre homens e mulheres nos espaços sociais abordar as relações de gênero, 

compreender como se dá as relações de poder, refletir o sujeito homem no processo 

como alvo de cuidado, bem como a construção da masculinidade ao longo da 

história, de forma a aproximar masculinidade, gênero e violência contra a mulher, 

refletindo suas produções e desdobramentos para a equidade nas relações de 

gênero nas práticas sociais.  
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CAPÍTULO I 

1. RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER 

 

Para Saffioti (2011), gênero é a construção cultural e social do que é ser 

mulher e homem. Refere-se a uma produção socialmente histórica, com o tramitar 

do tempo, isto é: 

Enquanto categoria histórica, o gênero pode ser concebido em várias 
instâncias: como aparelho semiótico (LAURETIS, 1987); como símbolos 
culturais evocadores de representações, conceitos normativos como grade 
de interpretação de significados, organizações e instituições sociais, 
identidade subjetiva (SCOTT, 1988); como divisões e atribuições 
assimétricas de característicos e potencialidades (FLAX, 1987); como, 
numa certa instância, uma gramática sexual, regulando não apenas 
relações homem–mulher, mas também relações homem–homem e relações 
mulher–mulher (SAFFIOTI, 1992, 1997; SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995) etc. 
(SAFFIOTI, 2011, p. 45). 

Costa, Madeira e Silveira (2012) relatam que por conta das más-condições do 

mercado de trabalho para o público feminino, deram-se início algumas 

reivindicações, tornando-se bandeira do movimento feminista, cujas pesquisas e 

debates se iniciaram em 1960 pondo em pauta o conceito de gênero tornando-o 

mais evidente. Os iniciais conceitos e ideias a respeito das relações de gênero, 

cujas análises, estudos e pesquisas se baseavam “entre o binarismo masculino e 

feminino, (...) em que enfoca o sistema de sexo/gênero e não consegue 

desnaturalizar os sujeitos, restringindo-se, assim, a distinções apenas nas 

características biológicas” (Ibidem, p. 223). 

Na década de 70 e 80 algumas mulheres estudiosas engajadas na luta a 

favor da igualdade de gênero, com intuito de compreender como se davam as 

relações entre homens e mulheres, como a teórica Joan Scott (1995) cuja visão dos 

gêneros possui enfoque nos atributos sociais de mulheres e homens. Desta forma 

as feministas adotaram um enfoque mais relacional à construção das relações de 

gênero, utilizando então o aporte teórico da referida autora. Assim, levando adiante 

para pesquisas, debates e estudos o conceito gênero nas relações homem-mulher 

e, por conseguinte, todas as outras questões que os envolvem na prática social, 

como exemplo a violência doméstica contra a mulher. Dessa maneira, superando a 

anterior perspectiva reducionista biológica nos anos 60. Percebe-se então que é 

necessária a análise da categoria gênero para a apreensão das relações entre 

mulher e homem, ou seja: 



11 
 

A compreensão das relações de gênero perpassa por várias conceituações 
e estudos, desde a construção de papéis masculinos e femininos, do 
aprendizado destes que formam a identidade dos sujeitos; da sexualidade; 
do enfoque na violência contra a mulher; das discussões sobre as 
masculinidades, até as questões que conseguem relacionar gênero e poder, 
colocando em evidência que a subordinação feminina não é natural, estática 
e imutável (COSTA; MIRANDA; SILVEIRA, 2012, p. 222). 

As relações de gênero, como categoria histórica analítica, oferecem reflexões 

e explicitações sobre as práticas culturais e sociais que condicionam as formações 

identitárias dos sujeitos, no caso de ser homem e ser mulher (Ibidem). Assim, 

gênero não é definido pelo sexo/biológico, mas sim por meio das relações sociais e 

culturais, compreendendo como se dá a constituição dos sujeitos sociais, cujos 

atributos definem papéis, deveres, lugares e direitos distinguindo por meio da 

identidade de gênero referida.  As autoras ainda ressaltam que quando falamos do 

sexo estamos listando as diferenças biológicas entre homens e mulheres, entretanto 

ao abordar gênero nos referimos as produções culturais do feminino e masculino 

(Ibidem). 

No entanto, segundo Grossi (1998) citado por Costa, Madeira e Silveira 

(2012), tem-se que diferenciar identidade de gênero e práticas-sexuais, isto é, o 

interesse sexual do indivíduo para com outro. Portanto, a sexualidade é uma das 

nuances de gênero, porém não sendo única e exclusiva. Neste sentido, percebemos 

que gênero, identidade de gênero e sexo não são sinônimos, pois quando tratamos 

de sexo listamos as características peculiares a homens e mulheres, no entanto ao 

referirmos sobre gênero estamos refletindo as transformações e construções 

culturais históricas de feminilidade e masculinidade.  

Ao refletir sobre sexo e gênero percebemos que estão completamente 

entrelaçadas na linguagem e práticas sociais que com frequência as misturam 

tornando-se, portanto, dificultoso pensarmos nelas separadamente, ou seja,  

(...) ora, é evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão 
profundamente interrelacionadas: nossa linguagem e nossas práticas muito 
frequentemente as confundem, tornando difícil pensá-las distintivamente 
(LOURO, 1997 apud Ibidem, p. 227).   

Contudo, ao refletirmos sobre identidade de gênero é, 

(...) referir-se aos processos de socialização dos sujeitos percebendo que 
ao deparar-se com um conjunto de convicções do que se concebe 
socialmente como masculino e feminino, define, dessa maneira, a forma de 
ser e agir no mundo. Ao sinalizarmos as características masculinas e 
femininas, perceberemos que atributos de delicadeza, doçura, paciência, 
dedicação, cuidado compõe o ser mulher, já em relação ao ser homem 
temos a virilidade, a força, coragem, autoconfiança, a agressividade. (...) 
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identidade de gênero é uma categoria pertinente para pensar o lugar do 
indivíduo no interior de uma cultura determinada e que sexualidade é um 
conceito contemporâneo para se referir ao campo das práticas e 
sentimentos ligados à atividade sexual dos indivíduos (GROSSI, 1998 apud 
Ibidem, p. 227). 

Dessa forma temos que as identidades de gênero estão ligadas aos papéis, 

crenças, direitos e deveres, correlacionados às atribuições do que historicamente foi 

construído e produzido para a feminilidade e masculinidade. 

Homens e mulheres possuem papéis e funções sociais diferenciadas, 

distinção esta que coloca tais sujeitos, conforme sua identidade de gênero, em 

processos desiguais nas suas condições de vida, no trabalho e nas relações afetivas 

e sexuais (Ibidem). Segundo as autoras, torna-se evidente a desigualdade entre os 

gêneros, com exemplo no mercado de trabalho, que atualmente ainda mostra 

salários diferentes em ambos os gêneros, onde vemos claramente que as condições 

de trabalho e vida das mulheres são abaixo das dos homens. 

Seguindo a mesma perspectiva, Saffioti (op. cit., p. 47) afirma que  

Na Roma antiga, o patriarca detinha poder de vida e morte sobre sua 
esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe, no plano de jure. 
Entretanto, homens continuam matando suas parceiras, às vezes com 
requintes de crueldade, esquartejando-as, ateando-lhes fogo, nelas atirando 
e as deixando tetraplégicas etc. 

 E ainda nos evidencia que um dos aportes centrais do patriarcado se 

encontra “no controle da sexualidade feminina, a fim de assegurar a fidelidade da 

esposa a seu marido” (Ibidem, p. 48). 

Neste sentido, observa-se que a divisão sexual do trabalho possibilitou ao 

homem o controle e a organização da família e da reprodução. O masculino possuía 

o poder da vida e da morte sobre sua família e reflexos disso se evidenciam nas 

práticas sociais, como exemplo o machismo e o feminicídio. 

Pensar que a mulher é frágil e dependente do homem ou que o homem é o 
chefe do grupo familiar pode levar as pessoas a concluírem que é natural 
que os homens detenham mais poderes que as mulheres e os meninos 
mais poderes que as meninas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p. 15). 

Portanto, conforme afirma o Ministério da Saúde (2001) às mulheres e aos 

homens foram atribuídas crenças e cargas simbólicas, reproduzindo uma 

associação biológica/gênero, cujo paralelo foram atribuídas características 

específicas aos sexos. Características femininas e masculinas diferem entre si, 

evidenciando que “atributos de delicadeza, doçura, paciência, dedicação, cuidado 

compõe o ser mulher, já em relação ao ser homem temos a virilidade, a força, 
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coragem, autoconfiança, a agressividade” (COSTA; MADEIRA; SILVEIRA, op. cit.). 

Diante do exposto, podemos verificar essa produção de subjetividade já no início da 

vida dos sujeitos, quando Passos (2006, p. 46) explicita: 

Nas lojas de brinquedos, ainda há uma separação entre os que são 
“próprios” para meninas e os que são destinados aos meninos. Quantas 
mães compram uma Barbie para seu filho? Enquanto os brinquedos de 
meninas estimulam, a passividade, a cordialidade, a maternidade e a 
inserção em um ambiente doméstico (bonecas, fogõezinhos, panelinhas, 
etc.), os brinquedos destinados aos meninos estimulam a virilidade, a 
agressividade (carrinhos, bonecos musculosos, forte apache, etc.). 

Nesta ancoragem teórica percebemos que desde tenra idade às meninas são 

oferecidos brinquedos como réplicas, em panos ou plásticos, de bebês, bem como 

mini utensílios para a organização espacial e higiênica da casa. Entretanto, aos 

meninos são ofertados instrumentos musicais, o carro de miniatura que o Pai 

sempre sonhou e etc. Diante disto podemos pensar que: 

A posição das mulheres numa condição inferior à posição dos homens vem 
de longa data e atravessa vários sistemas de produção. A posição social 
ocupada pelas mulheres nos diversos contextos vem legitimada por um 
conjunto de ideias, imagens e crenças, que de forma ideológica perpetua 
sua condição de desigualdade, produzindo uma hierarquização de papéis 
(Ibidem, p 42). 

Entretanto, deve-se ressaltar que as relações homens-mulheres são 

produções de subjetividade ao tramitar da história. Ao tratar de relações de gênero 

estamos especificando a construção cultural dos papéis dos sujeitos sociais.  

As relações de poder estão imersas e permeiam as relações de gênero, não 
se consegue apreender esta sem esmiuçar como o poder se constitui nas 
relações sociais que se apresentam nas diferenças construídas entre 
masculino e feminino (COSTA; MADEIRA; SILVEIRA, op. cit., p. 226).  

Ao tratar de gênero, Scott (1990) citada por Costa, Madeira e Silveira (2012) 

afirma ser a primeira maneira de significar as relações de poder, portanto, faz se 

necessário compreender como as relações de poder se constituem nas práticas 

sociais e, também, participam da construção social do conceito de masculino e 

feminino. 

Abordar relações de poder se faz necessário quando refletirmos sobre 

relações de gênero, cuja ideia desmistifica a “oposição entre dominadores, os 

homens, e dominadas, as mulheres”, evidenciando que a discursão é importante 

para a desnaturalização das desigualdades de gênero entre mulheres e homens 

(Ibidem, 2012, p. 228). Segundo as autoras supracitadas, Saffioti afirma a 

necessidade de retomar as contribuições de Foucault no qual trata a categoria 
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poder, para apuramos melhor no que tange as relações de gênero e, principalmente, 

no enfrentamento às agressões contra as mulheres. Isto é, para “uma análise das 

relações de gênero requer retomar esse conceito de Foucault, principalmente 

quando se estuda violência contra mulher” (SAFFIOTI, 1992 apud Ibidem, p. 230). 

Ainda afirmam que o poder para Foucault possui teias e atravessamentos, pois: 

Uma vez que tal autor retrata em suas análises uma nova concepção de 
poder, desvencilhada daquela que defende que apenas uma parcela da 
população o possui ou mesmo um ente, no caso o Estado. O estudioso não 
parte de uma teoria geral do poder, mas o compreende como relação que 
se esparrama como teia na vida cotidiana, ninguém está destituído dele, daí 
a compreensão de uma microfísica do poder (Ibidem, p. 229). 

Neste sentido podemos verificar a importância da reflexão da categoria poder 

quando tratamos da agressão contra a mulher, e pensar suas ramificações e fatores 

que atravessam as relações transpassadas pela violência contra o gênero feminino. 

Portanto, “as mulheres não se encontram destituídas de poder, mas fazem uso dos 

mecanismos que detém naquele momento” (Ibidem, p. 229).  

Ainda relatam as autoras supracitadas a respeito de uma pesquisa na Casa 

de Privação Provisória de Liberdade (CPPL III) junto a autores de violência contra a 

mulher no qual cumpriam tal pena, foi realizada por Costa (2011) onde se pode 

verificar que “todos os entrevistados colocavam a culpa na companheira pela 

violência cometida e, geralmente, estava atrelada a uma função relacionada ao 

feminino e não realizada” (Ibidem, p. 230). Neste sentido foi analisado que: 

Ao sentir sua autoridade de homem, provedor e marido ameaçada os 
entrevistados partiram para os atos violentos, como lesão corporal e 
tentativa de homicídio, expressando uma das interfaces da desigualdade de 
gênero, ou seja, a violência contra mulher (Ibidem, 2012, p. 230). 

Entretanto as mulheres não estão fixadas em posições na hierarquia de poder 

e suas relações, pois esta categoria é construída e transformada no tramitar 

histórico, bem como as relações de gênero. “As mulheres nas relações buscam 

mecanismos de poder dentro das possibilidades encontradas, no interior das 

relações domésticas e afetivas-sexuais, por exemplo” (Ibidem, p. 230). Somando 

com a estudiosa Saffioti (1999, p. 5) citada por Costa, Madeira e Silveira (2012): 

As mulheres lidam, via de regra, muito bem com micropoderes. Não detêm 
savoir faire no terreno dos macropoderes, em virtude de, historicamente, 
terem sido deles alijadas. Mais do que isto, não conhecem sua história e a 
história de suas lutas, acreditando-se incapazes de se mover no seio da 
macropolítica (...) entretanto, quando se apercebem de que há uma 
profunda inter-relação entre a micropolítica e a macropolítica, elas podem 
penetrar nesta última com grande grau de sucesso. Na verdade, trata-se de 
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processos micro e processos macro atravessando a malha social. (...) 
evidentemente, há uma malha grossa e uma malha fina, uma sendo o 
avesso da outra e não níveis distintos. E as mulheres sabem como tecer a 
malha social, operando em macro e em microprocessos (Ibidem, p. 230). 

Por sua vez Foucault narra a categoria poder historicamente mostrando suas 

formas variadas ao longo dos tempos e momentos específicos. Entretanto o teórico 

não restringe um modo de pensar o poder, nem pensa numa teoria geral do poder, 

no entanto guia-se pelas “investigações bem delimitadas pelos seus objetos de 

estudos, o que lhe concedeu possibilidade para o entendimento do poder em três 

grandes eixos: soberano, disciplinar e biopoder” (Ibidem, p. 231). 

As autoras, a partir dos estudos de Foucault (1999), relatam que o Poder 

soberano, cuja expressividade exerceu nos tempos dos reis e monarcas, envolvia o 

conceito do direito à vida e a morte, isto é, “o soberano tinha em suas mãos o poder 

de deixar viver e morrer” (Ibidem, p. 231). Exercia sobre seus súditos o direito de 

matar ou deixar viver, evidenciando dessa forma o sentido de seu poder através da 

decisão que detinha sobre a morte. Por conseguinte, o poder disciplinar surgiu e 

obteve maior evidencia nos séculos XVIII e XIX, porém não substituindo por 

completo anterior poder soberano. O poder disciplinar visava o controle dos corpos 

dos indivíduos através de técnicas de controle sendo seu principal mecanismo a 

vigilância como o intuito de tonar os corpos dóceis e úteis. “(...) os hospitais, as 

fábricas, as prisões são instituições disciplinares exemplares para a compreensão 

do poder pautado no controle dos corpos, buscando tornar o indivíduo dócil e útil” 

(Ibidem, p. 232).  

A partir disto, as autoras problematizam a circunstância da família e nas 

relações entre mulher-homem que “os homens dirigiam-se às suas companheiras 

como objeto-propriedade e buscavam controlar seus corpos, disciplinando-as e 

vigiando-as” (Ibidem, p. 232). Diante disso refletimos como o poder construído e 

transformado ao logo da história influenciou nas relações de gênero e poder. 

Retomando então, mais a diante o poder disciplinar foi perdendo espaço para entrar 

em cena o biopoder, assim como o poder soberano para com o poder disciplinar. 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o 
poder da soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece 
agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder 
sobre a “população” enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um 
poder contínuo, científico, que é o poder de “fazer viver”. A soberania fazia 
morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria 
de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar 
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morrer (FOUCAULT, 1999, p. 294 apud COSTA; MADEIRA; SILVEIRA, 
2012, p. 232). 

Então, podemos observar que na análise de Foucault (1999) o biopoder é 

baseado em um poder exercido não somente no corpo, no indivíduo e sim numa 

esfera maior, isto é, a população, a espécie humana. O biopoder é diferente do 

disciplinar, mas possui partes dele contendo outro mecanismo e elementos.  

Surge outra tecnologia de poder diferente da disciplinar, porém não exclui 
esta, mas a integra, a modifica parcialmente, contudo não é a mesma 
disciplina, se incrusta naquela, porém tendo outro suporte, contando com 
diferentes elementos e instrumentos que auxiliam seu exercício (COSTA; 
MADEIRA; SILVEIRA, 2012, p. 232). 

Todavia as autoras citadas segundo Foucault apontam que “ainda existem 

elementos disciplinares, mas partem de outros suportes e de outras técnicas, em 

vez de tratar pela nomenclatura sociedade de controle, compreende ser ‘uma 

biopolítica da espécie humana’” (FOUCAULT, 1999, p. 289 apud Ibidem, p. 233). 

Portanto, não aponta o fim das sociedades disciplinares em detrimento das 

sociedades de controle.  

Costa, Madeira e Silveira (2012) argumentam que para o entendimento do 

biopoder Foucault elenca três aspectos importantes para a compreensão desta 

teoria, a saber: 

Primeiramente afirma que ela lida com a população como problema 
científico, político, biológico e de poder. Em segundo lugar, os problemas 
tratados pela biopolítica só são pertinentes em nível de massa, sendo 
imprevisíveis e aleatórios, só fazendo sentindo na coletividade, ocorrendo 
em um período relativamente longo. Por fim, os mecanismos utilizados pela 
biopolítica referem-se a previsões, estimativas, estatísticas, medições 
globais ‘(...) vai se tratar (...) não de modificar tal fenômeno em especial (...) 
tal indivíduo, mas (...) intervir (...) nas determinações desses fenômenos (...) 
no que eles têm de global (...) baixar a morbidade (...) encompridar a vida 
(...) estimular a natalidade’” (FOUCAULT, 1999, p. 293 apud Ibidem, 2012, 
p. 233). 

Visto que o biopoder é uma forma de controlar por meio do poder, a 

população, ocorrendo, portanto através do exercício de medidas e práticas sociais. 

No caso das relações de gênero, o biopoder determina procedimentos e modos 

condicionando assim o que é ser mulher e homem no meio social. Costa, Madeira e 

Silveira (2012) percebem que essas transformações no tramitar do tempo no que 

tange ao poder analisado e verificado pelo estudioso Michel Foucault, nos auxilia a 

compreender como se dá as hierarquias de poder nas relações de gênero, bem 

como evidencia a desigualdade entre os gêneros na sociedade. Em resumo com 

outras palavras: 
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O biopoder, assim como o poder disciplinar, irá condicionar o que é ser 
homem e mulher na sociedade, ao centrar-se nas populações e busca 
regulamentar e controlar as taxas de natalidade, mortalidade, as condições 
de saúde, expectativa de vida ‘(...) a normalização da conduta dos meninos 
e meninas, a produção dos saberes sobre a sexualidade e os corpos, as 
táticas e as tecnologias que garantem o ‘governo’ e o ‘autogoverno’ dos 
sujeitos’. As transformações das tecnologias do poder estudadas e 
analisadas por Foucault nos ajudam a compreender o que é ser homem e 
mulher nas sociedades, bem como os mecanismos de poder contribuem 
para a afirmação das desigualdades de gênero (FOUCAULT, 1999, p. 42 
apud Ibidem, p. 234). 

Costa, Miranda e Silveira (2012, p. 234) relatam ainda que Foucault não 

pretendeu pensar uma “teoria geral do poder”, ou “considerar o poder por sua 

natureza e essência”, todavia o estudioso afirma que o motivo é pelo fato de que 

“(...) não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto 

natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” 

(FOUCAULT, 1999 p. 10 apud Ibidem, 2012, p. 234).  

As investigações da categoria poder que traz o teórico e estudioso Michel 

Foucault se fazem necessárias para as reflexões sobre as relações de gênero e a 

hierarquização do poder nas relações, se não, se cai no perigo do afastamento dos 

sujeitos e de suas relações, desta forma, não compreendendo como se dá as 

desigualdades sociais, a exemplo do machismo e da violência contra mulher. Dessa 

forma: 

(...) não se consegue compreender mais aprofundadamente as relações de 
gênero senão tratar de apreender as relações de poder, necessitando de 
uma conceituação que compreenda o poder em suas múltiplas e variadas 
formas e não reduzindo a questão dicotomicamente em que o masculino 
sempre terá prioridade nas relações, lócus onde se concentra o poder, 
inviabilizando o entendimento das relações de poder como exercido de 
diversas maneiras (Ibidem, p. 228). 

Contudo, as autoras aqui supracitadas relatam que as relações de poder 

entre os sujeitos não são estáveis e determinadas. Diante disto, para uma melhor 

intervenção e apropriação no enfrentamento da violência contra a mulher é preciso 

uma análise da categoria poder em Foucault para expor as variadas questões que 

encobrem as desigualdades entre mulheres e homens. 

Visto que, as relações de gênero originam-se na construção histórica cultural do que 

é ser mulher e do que é ser homem, conferindo características, papéis, direitos e 

deveres advindos de um sistema simbólico instituído, podemos então refletir que 

sistema simbólico é este, cuja hierarquia de poder se faz presente em sua potência 
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no masculino e que regula a vida da população e de certa forma tiraniza a vida dos 

sujeitos, especificamente a da mulher por meio de variadas práticas sociais, como a 

violência contra a mulher e o feminicídio. 
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CAPÍTULO II 

2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E O SISTEMA PATRIARCAL 

 

As mulheres estão inseridas num modo específico dentro do contexto social, 

modo este que foi sendo construído e se alterando conforme o tramitar da história, 

pois Costa, Madeira e Silveira (2012) apontam que as sociedades contemporâneas 

foram determinando os papéis e funções específicas das mulheres e homens, ou 

seja, de acordo com a identidade de gênero. O lugar da mulher no âmbito social e 

cultural, como por exemplo, no período colonial e imperial brasileiro, era o de 

propriedade do pai e depois do marido, não restando a elas direitos econômicos, 

políticos e sociais. A desigualdade entre mulheres e homens foi se tornando cada 

vez mais evidente no Brasil diante das discussões sobre a categoria gênero pelo 

mundo. Os sujeitos foram ocupando específicos e diferentes espaços sociais, fato 

este que virou emblema de luta e protesto da mulher e do movimento feminista. 

A posição da mulher tem um lugar subjetivo na sociedade. Subjetividade que 

foi produzida pelas determinações das diferenciações sexuais marcadas no corpo e 

nas suas relações de poder e gênero. Relações estas que as influenciam e que, ao 

mesmo tempo, também são influenciadas do meio social que vivem, e assim suas 

práticas se estabelecem. Portanto, segundo Passos (2006), o embate entre o social 

e individual cria o arranjo que estrutura o sujeito mostrando-se em suas relações. 

Essa subjetividade construída a partir deste encontro carrega consigo transmissões 

e crenças que vemos nas práticas sociais.  

Não podemos pensar em relações que se efetivem entre sujeitos que não 
estejam inseridas em determinado contexto, e que não sofram influência 
deste. Neste sentido, as subjetividades, são compostas de determinantes 
estruturais e singularidades. Nossa concepção é de que aquilo que se 
traduz nas interações entre sujeitos é o reflexo de valores culturais 
internalizados no processo de socialização, embora nas relações se 
expressem de forma única (Ibidem, p. 33). 

Neste sentido podemos entender que “os códigos culturais legitimados 

socialmente embasam-se nessas caracterizações dos sujeitos, os quais são frutos 

das transformações socioeconômicas e políticas de cada período histórico” (COSTA; 

MADEIRA; SILVEIRA, op. cit., p. 228). Portanto, os sujeitos adquirem e carregam 

consigo padrões de “verdades” culturais, ou seja, cargas de produções simbólicas, 

transmissões de valores e crenças de práticas sociais que são transformadas ao 

longo da história da humanidade. 
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Cargas simbólicas e crenças expressas nos papéis sociais e no 

comportamento dos sujeitos encontram-se calcadas em estruturas de crenças e 

códigos culturais adquiridas ao longo dos tempos, estas definem possíveis ideias de 

verdade e padrões a ser posto nas práticas sociais. Chama-nos a atenção, portanto, 

pensarmos que padrões estes foram construídos ao longo do tempo e que como 

resultado, em algumas esferas sociais, têm influenciado o conceito do ser mulher e 

seu papel. Aqui podemos utilizar o constructo mental “Tiranias da intimidade” de 

Richard Sennett (2001), discorre que: 

A intimidade é uma tirania, na vida diária, dessa última espécie. Não é a 
criação forçada, mas o aparecimento de uma crença num padrão de 
verdade para se medir as complexidades da realidade social. É a maneira 
de se enfrentar a sociedade em termos psicológicos. E, na medida em que 
essa tirania sedutora for bem-sucedida, a própria sociedade será deformada 
(SENNET, 2001, p. 412). 

Ainda segundo o autor supracitado, a palavra tirania inicialmente tem estado 

constantemente relacionada ao significado de soberania, porque o soberano pode 

tiranizar a vida de um determinado grupo ou sociedade, estes adquirem a aceitação 

de serem governadas por meio de diversos hábitos e ações cuja autoridade é 

calcada originalmente num único padrão de verdades. Assim, o controle podendo 

advir não somente de cunho brutal, mas também por meio da sedução que segundo 

Sennett, “tampouco precisa envolver uma pessoa enquanto tirano. Uma instituição 

pode dominar como uma fonte única de autoridade; uma crença pode servir como 

padrão único para enfrentar a realidade” (Ibidem, p. 413). Neste sentido, podemos 

entender a cultura patriarcal como um sistema simbólico, uma crença, um padrão de 

verdade adotado pelos sujeitos e por meio deles, isto é, legitimando-se através dos 

processos de subjetivação produzido pelos sujeitos, no qual as práticas sociais 

tornam-se tiranas, em relação às mulheres. Aqui não me refiro ao homem ou o 

masculino, e sim a um sistema cultural e simbólico, o patriarcado, cuja presença se 

faz em todo âmbito da sociedade brasileira, segundo Saffioti (2011). “A apropriação 

da realidade pelos diferentes sujeitos configura-se como uma forma de subjetivação 

que, por sua vez, se reflete nas relações e interações entre os sujeitos, como 

práticas sociais” (PASSOS, 2006). Segundo a autora, homens e mulheres exercem 

papéis sociais e comportamentos de produções da relação de gênero construída, 

neste sentido: 

A concepção de cultura como sistema simbólico, estruturado e estruturante, 
como instrumento internalizado, abre novas expectativas para a 
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compreensão da violência doméstica contra mulher, visto que, subjetivados 
durante muito tempo dentro de uma cultura onde o poder masculino era 
legitimado socialmente como natural, encobrindo as construções sociais 
que as sustentam, os sujeitos incorporaram um “habitus” que legitima a 

posição inferior das mulheres (Ibidem, p. 40-41). 

Desta forma: 

As práticas sociais ligadas ao patriarcado tenderiam a produzir nos sujeitos 
esquemas de percepção e ação que legitimariam as condições sociais de 
dominação masculina como naturais, tornando invisíveis as relações de 
poder construídas socialmente (Ibidem, p 41).  

Observamos, portanto, que a violência contra a mulher se torna um 

comportamento naturalizado por meio de determinado sistema cultural e em um 

dado momento histórico. Saffioti (op. cit.) aponta que a violência contra a mulher é 

consensual à sociedade. Esta incentiva e corrobora com a prática, isto é, há massiva 

banalização da violência de modo que encontramos certa aceitação e até mesmo 

incentivo do meio social a fim de que os homens consigam desempenhar sua 

virilidade calcada na força-potência-dominação com apoio na organização social de 

gênero (Ibidem, 2011, p. 75). A organização social de gênero cujas transmissões 

advêm de uma cultura patriarcal, subjuga a mulher através da subordinação, 

vigilância e controle disciplinar da mulher nas áreas sociais, sexuais e políticas. 

A violência contra a mulher é um comportamento de papéis reproduzidos 

subjetivamente, a partir de um sistema cultural como prática natural – ou habittus 

como cria Bourdieu (1989) citado por Saffioti que “o habitus, como indica a palavra, 

é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital de um agente em 

ação” (Ibidem, p. 66) remete a um posicionamento de poder e superioridade de 

homens autores de violência, que se origina das transmissões e crenças 

engatilhadas nas práticas sociais de uma cultura patriarcal, isto é: 

As práticas sociais ligadas ao patriarcado tenderiam a produzir nos sujeitos 
esquemas de percepção e ação que legitimariam as condições sociais de 
dominação masculina como naturais, tornando invisíveis as relações de 
poder construídas socialmente (PASSOS, op. cit., p. 41). 

Analisando neste sentido, com base nas séries de cadernos de atenção 

básica, cuja temática sobre Violência intrafamiliar foi elaborado pelo Ministério da 

Saúde, vemos que:  

Este tipo de comportamento sempre justificou o autoritarismo masculino, 
interpretando a violência do homem contra a mulher como algo natural. Isso 
impregnou de tal forma nossa cultura que, assim como muitos homens não 
assumem que estão violentos, muitas mulheres também não reconhecem a 
violência que estão sofrendo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p. 15). 
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Portanto entendemos aqui a posição que Passos (op. cit.) adota quando 

pensa sobre a violência cometida contra a mulher, especificamente a doméstica, 

referindo-se a um sistema cultural onde essa prática social de agressão se efetiva: 

A violência doméstica contra mulher se efetiva nas interações singulares, no 
âmbito privado, cada caso se configurando de forma única, mas tendo como 
“pano de fundo”, as práticas culturais onde os sujeitos constroem sua 
subjetividade (Ibidem, 2006, p. 33).  

No entanto é preciso salientar, assim como Costa, Madeira e Silveira (2012), 

que os papéis e comportamentos nas relações de gênero são produções históricas 

emergidos de um período da história ou determinada organização social e, portanto, 

passíveis de questionamentos, transformações e deslocamentos. 

Vivemos num sistema cultural, cuja presença enreda todo o meio social. Para 

Saffioti (op. cit., p. 47) “o patriarcado não abrange apenas a família, mas atravessa a 

sociedade como um todo”. Torna-se evidente que o sistema cultural e simbólico é 

patriarcal, isto é, machista. Incluindo as instituições sociais e as relações afetivas, 

mas especificamente entre homens e mulheres que exercem papéis, onde se torna 

evidente a desigualdade entre os gêneros. Papéis estes têm origem em um dado 

sistema simbólico que: 

Fornecem tanto o significado, como o consenso sobre este e têm como 
função lógica a ordenação do mundo. Podemos afirmar, neste sentido, que, 
as construções culturais de gênero e os papéis exercidos dentro da 
sociedade por homens e mulheres (feminino e masculino), derivam grande 
parte das condições materiais de existência, pelo conjunto de 
significantes/significados, fornecidos pela cultura. Não existe uma relação 
de sentido que não esteja associado a uma dada cultura (PASSOS, op. cit., 
p. 40). 

O sistema de crenças, ou cultural, pertinentes aos papéis, podem ser 

definidos como um gatilho da identidade de gênero, cuja produção se faz a partir da 

interferência das práticas sociais, condições experienciados pelo sujeito e naquilo 

que crê vivenciar. Segundo Sennett (2001) os papéis empregados na vida social são 

comportamentos utilizados adequadamente a algumas situações, e, portanto, não há 

outras. Possibilitando pessoas a se comunicarem mais eficazmente com as outras, 

se expressarem mutualmente e se fazerem entender. Essa comunicação não se 

limita apenas as gesticulações e trejeitos mecânicos onde as ações identificam as 

emoções certas nos momentos e lugares correlatos. “Os papéis envolvem também 

códigos de crença – quanto e em que termos as pessoas levam a sério o seu próprio 

comportamento, o comportamento dos outros e as situações nas quais estão 
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envolvidas” (Ibidem, p. 413). Então, segundo o teórico supracitado, os papéis são o 

resultado da junção do comportamento e códigos de crenças. 

O Ministério da Saúde (2001) pressupõe que a cultura patriarcal determina: 

O controle da sexualidade e da vida reprodutiva da mulher garante a 
imposição das regras de descendência e patrimônio e, posteriormente, um 
sistema rígido de divisão sexual do trabalho. Assim, a mulher passa a ser 
tutelada por algum homem, seja pai, ou marido (Ibidem, 2001, p. 15). 

A cultura patriarcal é um sistema simbólico instaurado na sociedade, pois “o 

patriarcado não abrange apenas a família, mas atravessa a sociedade como um 

todo” (SAFFIOTI, op. cit., p. 43). A teórica define patriarcado como um regime da 

dominação-exploração das mulheres pelos homens. Afirma ainda ser o patriarcado, 

um fenômeno recente e imbricado especificamente à industrialização do capitalismo 

e afirma está em constante transformação. Segundo a autora “em geral, pensa-se 

ter havido primazia masculina no passado remoto, o que significa, e isto é 

verbalizado oralmente e por escrito, que as desigualdades atuais entre homens e 

mulheres são resquícios de um patriarcado não mais existente ou em seus últimos 

estertores” (Ibidem).  

Contudo entendemos o patriarcado como produção simbólica cujo sistema 

constitui papéis sociais e cargas de códigos de crenças e, articulando Sennett (op. 

cit.), as pessoas construíram sistemas com padrões de verdades para o 

enfrentamento da produção da realidade social. Essas estruturas são vistas como 

verdades e padrões a serem transmitidas para a manutenção da sociedade e 

atuação nela. O Patriarcado é uma produção simbólica da sociedade como um 

conceito padrão a ser vivenciado, uma ideologia machista segundo Saffioti (2011). 

Concordando com Passos (2006); Costa, Madeira e Silveira (2012), neste sistema a 

relação entre homens e mulheres torna-se desigual, cuja subordinação feminina é 

vista como prática natural, percepção advinda da organização social onde o poder é 

exclusivamente masculino. 

Visto que, as relações de gênero não são fixadas e imutáveis, tornando assim 

os sujeitos passíveis de transformações e mudanças, portanto se faz necessários 

estudos e análises a despeito das relações de poder onde a categoria gênero se 

encontra mergulhada, isto é: 

As relações de poder estão imersas e permeiam as relações de gênero, não 
se consegue apreender esta sem esmiuçar como o poder se constitui nas 
relações sociais que apresentam-se nas diferenças construídas entre 
masculino e feminino. Isso não quer dizer que gênero seja o único campo 
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de existência do poder, mas um espaço primordial que possibilita o 
entendimento da organização da vida social (COSTA; MADEIRA; 
SILVEIRA, 2012, p. 226). 

A categoria poder, constatado por Costa, Madeira e Silveira (2012), encontra-

se imergido nas práticas das relações de gênero evidenciando a desigualdades 

entre mulheres e homens, entretanto sem afirmar que a análise das relações de 

poder ser o único meio para compreender como se dá as relações de gênero nas 

práticas sociais dos sujeitos.  

Contudo vemos a necessidade da implicação e inserção da categoria homem 

na discussão sobre a temática da violência e relações de gênero na hierarquia de 

poder. Em adição, como referido por Greig (2001) citado por Lima, Büchele e 

Clímaco (2008, p. 76) vemos que “o envolvimento e a responsabilização dos 

homens com a violência contra a mulher passa pela elaboração de conexões entre 

homens, gênero e violência”. Nesse sentido, ainda segundo o autor supracitado, nos 

ressalta que “é necessário não se perder de vista o caráter político desta inserção, já 

que, sem ele, essas conexões podem acarretar, inclusive, em comprometimentos 

para os avanços já conquistados pelas mulheres” (GREIG, 2001 apud Ibidem, p. 76). 

Portanto segundo Medrado e Lyra (2003) citado por Lima, Büchele e Clímaco (2008, 

p. 75) “para compreender a violência de homens contra as mulheres a partir da 

perspectiva de gênero, é preciso incluir análises sobre os processos de socialização 

masculinas e os significados de ser homem em nossa sociedade”. Não só o 

processo de sua socialização, mas sua forma de inserção inicial, a saber, no âmbito 

da saúde e do cuidado, cujo projeto da biopolítica de controle se efetiva na gestão 

dos corpos-sujeitos por meio da saúde. 
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CAPÍTULO III 

3. HOMENS E MASCULINIDADES COMO OBJETO DE CUIDADO 

 

Como vimos, gênero é uma produção histórica do que é ser homem ou 

mulher, atribuindo características de modo a diferenciá-los e determinando seu lugar 

e papel na sociedade, bem como seus direitos e deveres. Delimitando os gêneros a 

se comportarem adequadamente e agirem conforme ao que condiz com seu sexo, 

no que tange ao masculino e ao feminino. Seguindo a mesma linha de entendimento 

deste trabalho, Scott (1995, p. 75) se refere a gênero como: 

Uma forma de identificar ‘construções culturais’ – a criação inteiramente 
social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. 
Trata-se de uma forma de se referir às origens sociais das identidades 
subjetivas de homens e mulheres. 

Os estudos e conferências a respeito de gênero possuem em sua maior 

abrangência, pesquisas, métodos e reflexões construídas para as mulheres, 

conforme afirmam os pesquisadores Lima, Büchele e Clímaco (2008). No entanto a 

concepção da categoria homem a cada dia vem alcançando e efetivando trabalhos e 

ações com os indivíduos masculinos. E muitos destes são destinados para a 

desconstrução dos “papéis tradicionais” e costumeiros de “gênero para os homens”. 

Isto é, “como alguns comportamentos e atitudes dos homens, construídos a partir 

das relações de gênero, raça, etnia e fatores socioeconômicos, limitam aspectos das 

vidas dos mesmos e também têm grande impacto na vida das mulheres e das 

crianças” (Ibidem, p. 73). Podemos verificar que a análise de uma delimitação 

masculina na categoria gênero e suas relações se faz necessária, pois perpassa e 

atravessa os âmbitos da sociedade, cujo sujeito está imbricado. 

Raewyn Connell (2013) (nascida Robert William Connell) é uma cientista 

social australiana e também uma das teóricas que se dedicam as reflexões acerca 

de homens e masculinidades. Um de seus conceitos ganhou bastante evidência – 

não só este – neste campo de saber. Um modelo de masculinidade hegemônica cuja 

definição foi entendida pela autora como uma das configurações de gênero e que 

atualmente é compreendido e aceito, segundo Lima, Büchele e Clímaco (op. cit, p. 

73), como resposta para “o problema da legitimação do patriarcado, garantindo a 

posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres”. No entanto, 

Connell e Messerschmidt (2013, p 245) observam que “a masculinidade hegemônica 

se distinguiu de outras masculinidades, especialmente das masculinidades 
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subordinadas”. Dessa maneira, segundo Lima, Büchele e Clímaco, o modelo de 

masculinidade hegemônica crê na ausência de masculinidades, “mas sim, de uma 

masculinidade, devidamente viril (com as mulheres), dominante, provedora e, de 

preferência, branca” (op. cit, p. 73). Este modelo surgiu por volta dos anos 80, 

favorecendo a centralidade aos grupos dominantes, por meio de pesquisas sobre as 

sustentações do poder, comparavelmente, ao que tange os debates e pesquisas de 

gênero. Masculinidade hegemônica “foi entendida como um padrão de práticas 

(coisas feitas, não apenas uma série de expectativas de papéis ou uma identidade) 

que possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p 245). Diante disso, os teóricos verificam 

que: 

A masculinidade hegemônica não se assumiu normal num sentido 
estatístico; apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas 
certamente ela é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um 
homem, ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a 
ela e legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos 
homens (Ibidem, p 245). 

Ainda segundo os estudiosos supracitados, “hegemonia não significava 

violência, apesar de poder ser sustentada pela força; significava ascendência 

alcançada através da cultura, das instituições e da persuasão” (Ibidem, p. 245). Este 

conceito se fez mais eficaz entre os homens que foram favorecidos pelo sistema 

patriarcal e por meio da condescendência entre “as mulheres heterossexuais” 

(Ibidem). Todavia, esta concepção de masculinidade hegemônica não era concreta, 

mas sim, o resultado do processo intelectual de abstração da lógica do sistema 

patriarcal de gênero. Por isso os estudiosos afirmam:  

As relações de gênero eram históricas e, dessa forma, as hierarquias de 
gênero eram sujeitas a mudanças. Nesse sentido, as masculinidades 
hegemônicas passaram a existir em circunstâncias específicas e eram 
abertas à mudança histórica (Ibidem, p. 245). 

É possível verificar aqui uma afirmação dos referidos estudiosos da existência 

de outras possibilidades de entendimento, quando observam a presença de certa 

força pela concepção de hegemonia e, então, outras formas de masculinidades 

poderiam tomar espaço e serem substituídas por novas. Em adição, podemos 

verificar isto nos próprios escritos dos teóricos, a saber: “Talvez fosse possível que 

uma maneira de ser homem mais humana, menos opressiva, pudesse se tornar 

hegemônica como parte de um processo que levaria à abolição das hierarquias de 

gênero” (Ibidem, p. 245). 
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A concepção de masculinidade hegemônica ganhou grande impulso no final 

da década de 80 e início dos anos 90. Seu uso se faz nas agendas das ciências 

sociais e humanidades, bem como no campo acadêmico, conferências e 

publicações de teor científico, e encontrava-se num período de grande interesse em 

estudos acerca de homens e masculinidades que estavam se consolidando como 

campo de pesquisa na época. Segundo Lima, Büchele e Clímaco (op. cit., p. 246-

247) este conceito alcançou interesse de estudos nas áreas: da Educação “para 

compreender as dinâmicas da vida em sala de aula”; na Criminologia para analisar 

dados a respeito do “monopólio virtual sobre determinadas formas de crime”, bem 

como apoio na “teorização da relação entre masculinidades e uma série de crimes”; 

na mídia ao que se refere das “representações dos homens”; Debates e discursões 

nos “estudos organizacionais” e da “prática profissional” de homens e meninos. 

Posteriormente “em discussões de arte” e nas áreas de saber, como exemplo, 

“disciplinas acadêmicas como Geografia e Direito e em discussões mais gerais sobre 

as políticas de gênero dos homens e a relação com o feminismo”. No setor de saúde 

do homem as concepções a seguir contribuíram bastante para o entendimento do 

campo:  

Múltiplas masculinidades e de masculinidade hegemônica foram 
progressivamente mais usados para compreender as práticas de saúde dos 
homens, tais como “jogar ferido” e comportamentos que envolvem risco. Os 
conceitos de masculinidade hegemônica e subordinada ajudaram a 
compreensão da exposição dos homens a situações de risco, como também 
acerca de suas dificuldades para lidar com as próprias incapacidades e 

ferimentos (CONNELL; MESSERSCHMIDT, op. cit., p 246). 

Todavia, se faz importante o entendimento de Nascimento citado por Lima, 

Büchele e Clímaco quando nos trazem suas reflexões acerca de homens e gênero, 

contribuindo muito em nossa análise, ao afirmar que o pensar essas categorias 

possibilitam-nos: 

(...) a oportunidade de se perceber os homens na sua pluralidade, com 
diversas possibilidades de exercício de masculinidade. Desta forma, 
homem e masculinidade se transformaram em homens e 
masculinidades para dar conta da diversidade da experiência humana. 
Assim, a masculinidade não se resume a um modelo hegemônico que se 
conecta a uma versão tradicional do patriarcado. (...) portanto, as 
masculinidades não são outorgadas, mas construídas enquanto experiência 
subjetiva e social que são. Se elas são construídas social, cultural e 
historicamente, podem ser desconstruídas e reconstruídas ao longo da vida 
de um homem (NASCIMENTO, 2001, p. 88 apud LIMA; BÜCHELE; 
CLÍMACO, 2008, p 73 e 74, grifos no original). 
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Medrado e colaboradores (2000) citados por Lima, Büchele e Clímaco (2008), 

evidenciam nesse campo de estudos um novo olhar onde “contextos e condições 

particulares (...) põem por terra a noção de homem genérico e imutável”, também a 

ideia de homens que são “vistos como (...) orientados por um modelo ideal, inseridos 

numa cultura caracterizada por relações sociais hierárquicas e por relações 

desiguais de poder” (Ibidem, p. 74). 

Tendo como começo desta discussão acerca dos homens e masculinidades 

na área da saúde data nos anos 70, cuja origem vem de algumas correntes do 

movimento feminista. Segundo Lima, Büchele e Clímaco (op. cit., p. 74) em 1980 

debates e pesquisas sobre homens “passaram a ser como ‘estudos de 

masculinidades’”, deixando de lado as teorias de “papéis sexuais para o enfoque de 

gênero”, assim como foi citado anteriormente. Já na década de 90 com “forte 

influência dos movimentos gay, lésbico e negro e de estudos sobre a AIDS, houve a 

consolidação das noções de poder e gênero no debate sobre homens e saúde” 

(Ibidem). Enquanto isso, no Brasil a partir deste ano “há esforços para dar 

visibilidade às informações sobre morbidade e mortalidade de homens”, num 

período onde os homens “se constituem como uma categoria empírica nos estudos 

em Saúde Coletiva” (AQUINO, 2006 apud MÜLLER, 2012, p. 152). 

A forte presença de “movimentos internacionais de mulheres e feministas” 

nesta discussão, “têm sido responsáveis por pautar diversas ações direcionadas aos 

homens” (LIMA, 2008, p. 20). Referência aos homens em discussões e conferências 

se faz desde a Conferência Internacional de População de Bucareste em 1974.  As 

Conferências de Beijing em 1995 e do Cairo em 1994 possibilitou uma exposição 

maior ao debate. Neste último, em seu relatório do encontro, ressalta que:  

O envolvimento masculino deve ser estimulado principalmente em situações 
associadas à saúde materno-infantil e à prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/Aids. (…) no contexto destes 
esforços, a prevenção de violência contra mulheres e crianças requer 
atenção especial (CIPD, 1994 apud LIMA, BÜCHELE E CLÍMACO, op. cit., 
p. 74). 

No Brasil, conforme afirma Müller (2012) pesquisas qualitativas, quantitativas 

e multicêntricas como, Homens e serviços de saúde: rompendo barreiras 

institucionais, culturais e individuais e Masculinidades e práticas de saúde, com a 

colaboração da pesquisadora, contribuiu para o “Ministério da Saúde no processo de 

elaboração da política pública nacional voltada à população masculina”, 

respondendo e acolhendo as “recomendações de tratados internacionais em direitos 
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humanos e à atual plataforma política feminista” (MEDRADO, LYRA, 2005 apud 

Ibidem, p. 16). 

Todavia, segundo ressalta Arilha (2005, p. 12 apud MÜLLER, op. cit., p. 74), 

essa implicação dos homens no que tange às pesquisas a respeito da concepção da 

categoria gênero, bem como nas reflexões e ações “sobre a saúde sexual e 

reprodutiva” ainda “têm sido marcados por um caráter puramente instrumental”, visto 

que os homens “são quase sempre descritos apenas como pais e tendo como 

objetivo único trabalhar em prol do bem-estar feminino” (LIMA, op. cit., p 21). 

Conforme argumenta Müller (2012), assim refere-se ao homem somente com o 

intuito da promoção da saúde e a efetivação de direitos femininos. Pois segundo 

como relata Arilha: 

Em 2004, dez anos depois da realização da Conferência de Cairo, em 1994, 
e no contexto da Conferência “Beijing +10”, o que se observa é que a 
preocupação com a situação dos homens continua tendo pouca visibilidade 
e influência, tanto na produção acadêmica quanto nas intervenções 
realizadas por grupos da sociedade civil ou no âmbito das ações do sistema 
das Nações Unidas (2005 apud LIMA; BÜCHELE; CLÍMACO, 2008, p. 74). 

Em conformidade com Medrado e Lyra (2003) citado por Lima (2008, p. 21), o 

cuidado atribuído a questões pertinentes “às masculinidades e aos homens na área 

da saúde” até agora é “praticamente inexistente, ignorando a relação dos “(...) 

aspectos da socialização e das identidades de gênero na produção e configuração 

do sofrimento psíquico e do adoecimento de homens e mulheres”. 

Muitos são os estudos, debates e políticas públicas, cujo enfoque está voltado 

às mulheres no que tange saúde e seus dispositivos, as relações de gênero e de 

poder. Neste sentido, ainda conforme a teórica Arilha vemos que: 

(...) “políticas de gênero” quase sempre representam políticas voltadas para 
as mulheres com um novo nome e, por isso, ainda estaríamos dando os 
primeiros passos para o processo de compreender o envolvimento dos 
homens como uma maneira de atingir a equidade entre os gêneros (2005 
apud LIMA, BÜCHELE e CLÍMACO; 2008, p. 74, grifo no original). 

O sujeito homem, que muito é atravessado pelo sistema cultural e simbólico 

que influencia e também é influenciado pelo meio social, foi sendo transformado 

pelos movimentos, debates e estudos ao tramitar do tempo no que tange o conceito 

de ser masculino. Nesta discussão vem sendo construído e transformado um 

intricado campo de reflexões que agrega, dentre outros: “homens, poder e 

identidade (Connell, 1995; Bourdieu, 1995; Kimmel, 1997); homens e saúde (Arilha, 

2005; Giffin, 2005) e homens e violência (Kaufman, 1999; Nascimento, 2001; Barker 
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e Acosta, 2003; Souza, 2005)” (LIMA, 2008, p. 20). Em 1995, Connell lançou sua 

obra intitulada Masculinities (Masculinidades), cuja tradução para o português é 

inexistente. Este aborda as múltiplas masculinidades que esse sujeito homem lhe é 

apresentado e atravessado pela sociedade que está inserido. Ainda neste ano, a 

teórica trabalhou em estudos e pesquisas definindo o conceito de Masculinidade 

Hegemônica, cujo trabalho recebeu bastante notoriedade neste campo de saber até 

hoje. 

Müller em sua tese vai além quando afirma que na contemporaneidade, para 

o novo sujeito homem “a política de saúde para homens no Brasil está a serviço do 

dispositivo familiarista do biopoder, sob a rubrica dos direitos sexuais e reprodutivos” 

(2012, p. 20). No que se refere ao enunciado de “novo sujeito-homem”, a autora nos 

traz a reflexão no seguinte trecho:  

As estratégias delineadas no projeto político de medicalização da população 
masculina de forma geral incidem, também, numa certa “repaginação” do 
homem (pós)-moderno, em que o “homem de verdade” figura como 
sobrevivente politicamente incorreto das ruínas do patriarcado (Ibidem, p. 
81, grifos no original). 

A pesquisadora revela então que a biopolítica articula este sujeito 

repaginando-o ao “investir o corpo masculino de sintomas sociais, consequência da 

resistência às práticas promotoras de saúde (morbidade, mortalidade, fatores de 

risco, etc.)” (Ibidem, p. 81), resultando na falência do império do patriarcado por 

meio da “admissão de que este corpo adoece e necessita de cuidados” 

(BOURDIEU, 1995 apud Ibidem, p. 81), pondo a teste a onipotente virilidade 

masculina. 

A pesquisadora também analisa a hipótese de que: 

(...) ao incidirem sobre a governamentalidade da população masculina, as 
estratégias biopolíticas de controle social materializadas no planejamento 
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem atuam no 
agenciamento de um novo sujeito político de direitos (Ibidem, p. 20). 

Neste sentido, ainda conforme a pesquisadora supracitada, vemos que o 

“agenciamento do novo sujeito de direitos à saúde” está imbricado nas construções 

do masculino para fim de controle da biopolítica, como exemplo, o funcionamento do 

“controle do poder trabalhista masculino” (Ibidem, p. 29). Então, neste sentido 

verificamos que:  

Condensam-se os significados de potência, força e produtividade no fio 
patriarcal da posição de provedor da família e de trabalhador. Atualiza-se, 
portanto, o compromisso de uma das tecnologias do biopoder com a 
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anátomo-política do corpo (humano) como uma máquina de produção 
(FOUCAULT, 1999), em que as figuras do pai e do trabalhador são 
enunciadas em posições privilegiadas que reiteram o não cuidado 
masculino em favor do cuidado com o sustento da família (Ibidem, p.29). 

A pesquisadora, então, denúncia a quase inexistência da presença deste 

sujeito na saúde e no cuidado, visto que, segundo Müller (2012), ao feminino é 

atribuído o cuidado, a saúde e a preservação marcando dessa forma a saúde de 

caráter feminino. Dessa maneira vemos que é excluído em sua subjetividade, no 

perpassar histórico, o masculino dos aspectos e questões da vida, da sociedade e 

da saúde, cuja atuação se confere apenas nos âmbitos sexuais e do trabalho, 

tornando seu envolvimento puramente reducionista e instrumental.  

À natureza, atrelaram-se os significantes: reprodução, feminino, 
maternidade, sensibilidade, cuidado, família, privado. À cultura: provedor, 
masculino, poder paterno, racionalidade, público. Se, de um lado, vemos 
crescer a consistência de um corpo “naturalmente” gerador da vida e, 
portanto, minuciosamente conhecido, observado, acompanhado e 
medicalizado pelos saberes da ginecologia, obstetrícia, pediatria e 
puericultura; de outro, não vemos corpo algum, a não ser no que o próprio 
jogo de presença/ausência/exterioridade deste gera de problemas ou de um 
erotismo igualmente legitimado pelo crivo da naturalização (Ibidem, p. 51). 

A naturalização do feminino como pertencente a uma suposta fragilidade do 

corpo da mulher e a naturalização da masculinidade como estando inscrita à 

virilidade no corpo forte do homem são elementos que compõem as tecnologias de 

gênero (LAURETIS, 1994 apud Ibidem, p. 47). Desta forma as construções do que é 

ser mulher, incidem também na saúde e no cuidado, pela concepção histórica do 

"corpo frágil e feminino" da mesma atribuindo assim a necessidade quase que 

exclusiva à saúde, que por meio disso, segundo Müller (op. cit., p. 48) se evidencia a 

“problemática da feminização da saúde” que traz em sua tese, onde aqui no 

presente trabalho apenas sinalizo.  

De acordo com Müller, através do discurso da diferenciação sexual entre 

homens e mulheres nas práticas da saúde e do cuidado destaca dois pontos 

importantes para reflexões neste âmbito. Primeiro “o caráter 

performativo da diferença sexual” que reflete no paralelo binário do trato com a 

saúde, onde as “mulheres são concebidas como cuidadoras por excelência, e os 

homens estariam tão afastados do cuidado preventivo quanto dos serviços públicos” 

(Ibidem, p. 20). A autora ainda observa que nas falas sobre a “invulnerabilidade do 

homem” (Ibidem, p. 20, grifo no original), percebemos a consolidação da qual “a 

doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem 
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como inerente à sua própria condição biológica” (BRASIL, 2009, p. 14 apud Ibidem, 

p. 20).  

Em segundo vemos que pelo corpo se faz a manutenção da biopolítica, cujo 

controle, se faz a manutenção das relações de poder e gênero, evidencia-se na 

diferença sexual. “Corpo – este da ordem do sexual, do pulsional e do político, da 

matéria e do efeito, do transbordamento –, como o estádio em que os embates 

simbólico-culturais se estabelecem” (SCOTT, 2005 apud Ibidem, p 49). Em adição 

contaremos com Butler (2003) quando afirma que  

O corpo tem sua centralidade na medida em que se movimenta tanto pelas 
ordens do cultural e do natural, ambas entendidas como atos performativos 
contingentes na produção/repetição/manutenção do gênero (apud Ibidem, p. 
50).  

Conforme abordado analisamos então, em Müller no que tange a saúde 

masculina, que: 

(...) é pelo corpo que fica visível a não inteligibilidade e vulnerabilidade 
deste na saúde, como também é somente nele que se investe a ponto de 
tornar este corpo-homem vulnerável e viável para a implantação de uma 
política pública ao alcance de seus objetivos (Ibidem, p. 50). 

A proposta que Müller traz é a de que o homem se perceba como sujeito de 

direito e um cidadão que deve e pode usufruir das ferramentas e mecanismos de 

cuidado e saúde com qualidade. No entanto a pesquisadora questiona a existência e 

questões dos mesmos, cuja organização não há, porém “é justamente por não existir 

indícios de mobilização masculina na cultura que uma política para eles se faz 

inteligível, justificável, necessária, fidedigna ao barulho que as próprias questões 

promovem no tecido social” (Ibidem, p. 68).  

Diante disso, através dos princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, que cita a pesquisadora, se justifica essa 

necessidade do cuidado deste sujeito-homem. Pois, primeiramente é reconhecido 

que “o sistema de saúde tem dado prioridade à atenção a criança e a mulheres – e, 

mais recentemente, aos idosos – considerando-os como os estratos mais frágeis da 

sociedade” (BRASIL, 2009, p. 7 apud Ibidem, p. 74) e, portanto, a “existência de um 

homem esquecido que se vê descoberto como uma população que não tem uma 

política de saúde específica, nos meandros do Sistema Único de Saúde” (Ibidem, p. 

74). E por último:  

(...) é o reconhecimento de que “a posição dos homens encontra-se em 
transformação” pela ruína do princípio soberano e, por último, a constatação 
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de que “os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros problemas 
de saúde pública” (BRASIL, 2009, p. 7). Cada um destes “reconhecimentos” 
pode ser analisado separadamente, mas, juntos, compõem a força de 
verdade que justifica os investimentos do biopoder na promoção/prevenção 
de saúde da população masculina (Ibidem, p. 74). 

Todavia, é necessário refletir com cuidado a posição do homem nos lugares 

discursivos no âmbito do cuidado e da saúde de modo a afastar a forma machista de 

compreensão. Pois segundo Müller “é necessário superar a dicotomia entre a 

“vitimização” e a “individualização” na visão de uma “onipotência” masculina” 

(Ibidem, p. 75).  

Haja vista que o “modelo hegemônico de masculinidade é frequentemente 

acionado para caracterizar a “mentalidade hetero” como norma ocidental branca” 

(WITTIG, 1980 apud Ibidem, p. 80). Seguindo nesta linha de pensamento, os 

“Princípios e diretrizes”, entende que “a concepção ainda prevalente de uma 

masculinidade hegemônica é o eixo estruturante pela não procura aos serviços de 

saúde” (BRASIL, 2009, p. 15 apud Ibidem, p. 80) e, contudo, o modelo hegemônico 

de masculinidade “legitima uma forma de dominação onde o gênero marca 

ascendência ou subordinação sobre outros modos de subjetivação masculina” 

(Ibidem, p. 80). 

A biopolítica na administração do bem-estar de vida dos corpos, cuja 

“sexualidade é o alvo primordial das tecnologias políticas de poder” (Ibidem, p. 48), 

se encontra envolvida num abrangente fundamento do termo biologia. Müller ainda 

afirma que “a partir do ideal de cura e de saúde, busca-se garantir a qualidade de 

vida da população pela regulação da produção e reprodução sociais” (Ibidem, p. 48). 

Através do corpo masculino e do feminino, devidamente marcado na divisão sexual 

e, por meio dessa diferenciação, se encontra a gestão da biopolítica no controle dos 

corpos, para um sistema que rege as hierarquias de gênero e poder. A partir disso 

as produções históricas dos polos feminino e masculino foram sendo desvelada nos 

âmbitos das relações de gênero e do meio sociocultural, bem como no 

direcionamento e redistribuição da saúde e políticas públicas, pois como relata 

Müller, “a redistribuição dos direitos à saúde implicada na divisão sexual do cuidado 

descortina o projeto biopolítico de medicalização da sociedade, que teve na figura da 

mulher e da criança seus maiores expoentes” (Ibidem, p. 48). 

A partir disso, vemos que a biopolítica tem gesticulado e produzido este novo 

sujeito-homem para o controle e gestão do mesmo, através do pensar o cuidado na 
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saúde e políticas públicas nos espaços e lugares em que está ou não presente e 

enunciado. Através da saúde, cujo meio de articulação é o corpo, a biopolítica tem 

inicialmente administrado e inserido o homem, como exemplo, a campanha 

Novembro Azul (BRASIL, 2014) contra o câncer de próstata que possui o objetivo da 

conscientização da população masculina sobre a doença, bem como a diminuição 

da taxa de mortalidade e a maior frequência masculina em exames preventivos. É 

um movimento mundial que já integra o calendário nacional das campanhas de 

prevenção no Brasil, cujo alcance tem sido gradual através de mecanismos como a 

mídia, instituições e no âmbito do trabalho onde essa população mais se concentra. 

Dessa forma, vejo que estas são medidas e formas da biopolítica no intuito de 

administrar e controlar o sujeito homem da contemporaneidade. 

No que tange a esfera jurídica como em todas as outras, a biopolítica na 

gestão dos corpos-sujeitos possui braços para exercer seu poder e controle. Como 

exemplo tem os Grupos reflexivos como medida judicial para homens autores de 

violência contra a mulher cuja proposta tem base na Lei 11.340/06 conforme relata 

Prates e Andrade (2013). No Brasil, a lei foi sancionada em 07 de agosto de 2006 e 

em 22 de setembro de 2006 entrou em vigor é popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, cujo objetivo é de proteger as mulheres vítimas de violência 

doméstica, bem como punir e aumentar o rigor da pena acerca de crimes 

domésticos junto aos autores de violência, que comumente é aplicada em homens 

que causam danos físicos ou psicológicos a uma mulher ou à esposa. 

A Justiça com base na lei Maria da Penha utiliza como uma das medidas 

judiciais para o tal crime, os Grupos Reflexivos - localizado no art. 45, tem o objetivo 

de “realizar uma reflexão coletiva acerca dos valores envolvidos na construção da 

identidade masculina e a expressão desses valores em comportamentos e atitudes” 

(LIMA, 2008, p. 27). De acordo com as diretrizes das Recomendações Gerais e 

Diretrizes da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal cujo 

piloto foi apresentado e elaborado no Coletivo feminista descreve e direciona para a 

“implementação dos serviços de responsabilização e educação dos agressores” 

(BRASIL/SPM, 2008 apud PRATES; ANDRADE, op. cit., p. 7). No documento é 

descrito que:  

Os grupos para homens autores de violência deverão contribuir para a 
conscientização dos agressores sobre a violência de gênero como uma 
violação dos direitos humanos das mulheres e para a responsabilização 
desses pela violência cometida, por meio da realização de atividades 

https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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educativas e pedagógicas que tenham por base uma perspectiva de gênero. 
A ação poderá ainda contribuir para a desconstrução de estereótipos de 
gênero, a transformação da visão de uma concepção hegemônica de 
masculinidade e o reconhecimento de novas masculinidades. 
(BRASIL/SPM, 2008 apud PRATES e ANDRADE, 2013, p. 07). 

Por meio dessa ação política na esfera criminal a biopolítica se faz valer no 

controle e manutenção do sujeito homem, bem como nos desdobramentos ao que 

tange um novo conceito de ser homem na contemporaneidade de modo a “garantir a 

qualidade de vida da população pela regulação da produção e reprodução sociais” 

(MÜLLER, op. cit., p. 48) cujas políticas públicas viabilizam o alcance de seus 

objetivos. 

Contudo podemos concluir que o intuito dessa forma de intervenção “é o 

acompanhamento das penas e decisões proferidas pelo juízo competente” (PRATES 

e ANDRADE, op. cit., p. 7) no que se refere ao autor de violência. Dessa maneira “o 

serviço proposto teve um caráter obrigatório e pedagógico e não um caráter 

assistencial ou de ‘tratamento’, seja psicológico, social ou jurídico do agressor” 

(Ibidem, p. 7). Em adição as pesquisadoras analisam os grupos na perspectiva das 

entidades que prestam este serviço vinculado as Recomendações e Diretrizes 

(2008) que: 

Os grupos oferecidos pela entidade teriam então um papel educativo, 
reflexivo e preventivo, com objetivo de questionar as mentalidades, os 
estereótipos e os valores tradicionais de gênero que reforçam e legitimam a 
violência. Dessa forma, a ação proposta está baseada no entendimento de 
que a legitimação da violência em nossa sociedade faz parte de um 
aprendizado obtido através da socialização de homens e mulheres e, 
portanto, poderia ser desconstruído (Ibidem, p. 7). 

Já na compreensão dos “facilitadores” dos Grupos Reflexivos para homens 

autores de violência, tem como entendimento uma definição que se apresenta como: 

Um modelo de intervenção grupal que tem por objetivo provocar a 
desconstrução e a mudança dos padrões naturalizados de gênero, violência 
de gênero e masculinidade. Nos grupos reflexivos espera-se, por um lado, 
destacar e desconstruir a ideologia patriarcal/machista e, por outro, 
apresentar e possibilitar a construção, individual e coletiva, de processos de 
socialização que tem como referência a equidade de gênero e a formação 
de novas masculinidades. As principais características dos grupos reflexivos 
são: grupos exclusivos de homens; abertos; com no máximo 15 
participantes; onde cada homem participa de, no mínimo, 16 encontros; 
entre estes homens, dois são referências na organização e coordenação e 
promotores da formação de vínculos, de mecanismos de identificação e da 
capacitação dos homens participantes em multiplicadores. (ANDRADE; 
BARBOSA; PRATES, 2010 apud PRATES; ANDRADE, 2013, p. 7). 

Saffioti acredita que não há uma “mudança radical de uma relação violenta, 

quando se trabalha exclusivamente com a vítima” (2011, p. 68), de modo ao alcance 
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de uma possível relação igualitária e democrática de gênero. A vítima então adquire 

algumas mudanças, mas enquanto “a outra parte permanece o que sempre foi 

mantendo seus habitus, a relação pode, inclusive, tornar-se ainda mais violenta” 

(Ibidem, p. 68, grifo no original). Diante disto analiso ser de grande importância à 

atenção e o cuidado na formulação e implementação de políticas públicas junto aos 

homens autores de violência. Pois “as duas partes precisam de auxílio para 

promover uma verdadeira transformação da relação violenta” (Ibidem, p. 68). 

Todavia penso que os Grupos Reflexivos não serem o único mecanismo e 

ferramenta de intervenção para erradicação da violência contra a mulher, pois é 

necessário também um trabalho envolvendo e implicando crianças e jovens no 

entendimento da categoria gênero e suas imbricações nas áreas da educação, bem 

como em todas as esferas dos âmbitos sociais cujos sujeitos estão imersos. 

No Brasil há ONGs que atuam junto à população masculina como o Instituto 

PAPAI em Pernambuco; Pró-Mulher Família e Cidadania em São Paulo; Instituto 

Promundo e Instituto Noos no Rio de Janeiro. Estes se evidenciam pelos “resultados 

positivos de ações que incorporam a abordagem de gênero e masculinidades a 

homens, de todas as idades, em ações voltadas à saúde”. No que tange a trabalhos 

com homens autores de violência contra a mulher no país, o Pró-Mulher, Família e 

Cidadania em São Paulo e o Instituto NOOS no estado do Rio de Janeiro são 

pioneiros na aplicação de Grupos Reflexivo de Gênero. Este último possui o livro 

Conversas Homem a Homem: Grupo Reflexivo de Gênero publicado em 2004 é o 

resultado de seu trabalho neste âmbito evidenciando sua metodologia e 

aplicabilidade numa perspectiva sistêmica. 

No site do Senado Federal (2015) se encontra o portal do Observatório da 

Mulher contra a violência, cuja plataforma possui o intuito de tornar-se referência 

nacional e internacional em dados e pesquisas dentre as principais instituições que 

estão imbricadas na temática da violência contra as mulheres. No portal há relatos 

de ações em diversos estados junto aos homens autores de violência, a saber, (SF, 

2016) o Projeto Lá em Casa Quem Manda é o Respeito, no estado do Mato Grosso, 

cujo índice de reincidência após o projeto é de 6% aproximadamente. No Rio 

Grande do Norte o Programa Reflexivo de Homens: Por Uma Atitude de Paz mostra 

índice zero de reincidência nos três anos de atividade, em mais de 300 homens 

atendidos em três cidades diferentes do estado. Em São Paulo o Projeto Tempo de 

Despertar se destaca pela ausência de reincidência dos homens que participaram 
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das reuniões na primeira edição e a taxa de 2% de reincidência na segunda edição 

do curso. 

Todavia dados a respeito da violência contra a mulher no Brasil evidência um 

aumento dessa prática. Segundo pesquisa do Senado Federal (2015) aponta que 

ainda hoje são contabilizados 4,8 assassinatos por cada 100 mil mulheres, número 

que põem o Brasil em 5º lugar no ranking de países nessa tipificação de crime. Com 

base nos dados do Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil, em 

4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foi realizado 

por familiares, porém 33,2% destes delitos, o crime foi realizado pelo ex. ou parceiro. 

Pouco menos de cinco mil mortes reflete em treze homicídios femininos diários em 

2013. O documento ainda exibe que dentre 1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram 

vítimas de assassinato. De 2003 a 2013, o número de vítimas do sexo feminino 

cresceu de 3.937 para 4.762, ou seja, mais de 21% na década (Ibidem). 

Diante dos dados apresentados podemos pensar qual impacto e influência 

tem exercido os grupos reflexivos no enfrentamento da violência contra a mulher? 

Haja vista que esses grupos já atuavam anteriormente da indicação pela lei Maria da 

Penha, porém somente depois da mesma os Grupos reflexivos junto aos autores de 

violência têm ganhado alguma evidência, no entanto os números de instituições que 

realizam esses serviços não são escassos e presente em alguns estados somente? 

Todavia, mesmo com a baixa quantidade deste serviço o mesmo não tem 

alavancado a diminuição e prevenção no enfrentamento contra a violência 

doméstica mostrando que ainda seus dados de sucesso são frágeis comparados 

aos números crescentes de mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas 

ao longo dos anos no país.  Em uma reportagem especial publicada pelo site G1 

com o título Maria da Penha – 10 anos em 10 histórias em que o autor afirma que 

“ainda há desafios, como a não aplicação da lei em alguns casos, a falta de grupos 

de recuperação para agressores e de atendimento especializado às vítimas, a não 

conscientização de parte da população sobre o que é violência doméstica” (REIS, 

2016). Neste sentido argumento, portanto, que há a necessidade de mais serviços 

junto aos atores da prática da violência contra a mulher, tanto vítimas quanto os 

autores do crime. Poucos estados possuem este tipo de serviço calcando o âmbito 

Jurídico em sua intervenção, evidenciando a emergência nos investimentos de 

políticas públicas no que tange ao homem agressor e a mulher que sofre a 
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agressão. Em adição vemos a importância da implicação e inserção da população 

masculina dentre as políticas públicas e âmbito da saúde no trecho a seguir: 

Por meio desta inter-relação entre os gêneros e deste novo olhar para 
diversos problemas de saúde é possível vislumbrar um cenário onde os 
homens sejam vistos como parte da solução, e não mais apenas como 
parte dos problemas (SCHRAIBER e col., 2005 apud LIMA, 2008, p. 21). 

Para uma mudança verdadeira nos âmbitos da sociedade, que se referem à 

subordinação da mulher, as desigualdades de gênero, bem como a agressão contra 

a mulher e o feminicídio, que nos traz a estudiosa Saffioti (2011) essa esperançosa 

afirmativa, cujo meio de solução hipoteticamente se encontra dentre os âmbitos da 

educação, nas escolas e meio acadêmico, se efetivando através de debates, 

pesquisas e discussões sobre gênero e as relações gênero e as posições de 

hierarquias de poder construídas e transformadas no tramitar histórico. Bem como 

destaques dessa temática na mídia e todas as esferas que possui alcance.  

Contudo vemos que tanto a campanha do Novembro Azul e o direcionamento 

de autores de violência a Grupos Reflexivos, são, portanto, formas e mecanismos de 

controle que utiliza a biopolítica em seu projeto na gestão dos corpos-sujeitos, 

sociedade e na produção de subjetividades. O poder da biopolítica que se inscreve e 

se origina por meio do corpo dos sujeitos e para a gestão dos mesmos. Por este 

meio pode ser uma forma de coerção e controle do sujeito delimitando e enunciando 

novas subjetividades, criando novo sujeito-homem e viabilizando o alcance de seus 

objetivos. Assim, segundo Müller (2012, p. 81), tendo em vista “as estratégias 

delineadas no projeto político de medicalização da população masculina” que 

imprime de certa maneira uma “‘repaginação’ do homem (pós)-moderno em que o 

‘homem de verdade’ figura como sobrevivente politicamente incorreto das ruínas do 

patriarcado”, dessa forma favorecendo a efetivação dos propósitos da biopolítica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, viu-se que as relações de gênero foram construídas no 

tramitar histórico determinando atribuições, espaços e lugares no âmbito social às 

mulheres e homens. E, de frente ao papel da mulher na construção cultural de 

inferioridade e até mesmo como objeto de propriedade do homem, foi importante 

analisar as relações de poder na sociedade com a perspectiva de compreender as 

desigualdades entre os gêneros e desnaturalizar as posições de dominadores os 

homens e dominadas as mulheres.  Pois, segundo Costa, Madeira e Silveira (2012, 

p. 226) “as relações de poder estão imersas e permeiam as relações de gênero, não 

se consegue apreender esta sem esmiuçar como o poder se constitui nas relações 

sociais que apresentam-se nas diferenças construídas entre masculino e feminino”. 

Ao tratar de gênero, que segundo Scott (1990) citada por Costa, Madeirada e 

Silveira (2012) é a primeira maneira de significar as relações de poder, portanto faz 

se necessário compreender como as relações de poder se constituem nas práticas 

sociais e, também, participam da construção social do conceito de masculino e 

feminino.  

Nessa discussão pude verificar que as posições dos sujeitos nos espaços e 

práticas sociais são passíveis de mudanças, transformações e deslocamentos. 

Como o poder e as atribuições aos gêneros não são um objeto ou algo natural, 

então são suscetíveis de transformações por serem “uma prática social, e como tal, 

construídas historicamente” (FOUCAULT, 1999 p. 10 apud COSTA, MADEIRA, 

SILVEIRA; 2012, p. 234), através de análises e maiores estudos dessa discussão 

podendo alcançar alguma possibilidade de uma igualdade entre os gêneros. 

O fenômeno social da violência contra a mulher é consequência do modo de 

entendimento e lógica do sistema patriarcal cujas teias estão por toda cultura social 

e que fundamentam um modelo de masculino e do feminino. As construções sócio-

historicas do que é ser homem contribuíram muito para a violência contra a mulher e 

o feminicídio que tem crescido a cada ano.  

Ao analisar o surgimento de masculinidade hegemônica pude perceber que 

este é fundamentado pela estrutura patriarcal que permeia todo o sistema social e 

suas produções. Ou seja, o conceito de masculinidade hegemônica não é algo 

concreto, mas sim, o resultado do processo intelectual de abstração da lógica do 

sistema patriarcal de gênero. Este modelo “incorpora a forma mais honrada de ser 
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um homem, ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e 

legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p 245). 

Assim como as relações de poder foram construídas no tramitar histórico, o 

modelo de masculinidade hegemônico também foi estruturado e construído ao longo 

dos tempos e, por isso, é também suscetível a mudanças e desconstruções. 

Todavia foi observado que o biopoder é uma forma de controlar a população, 

os sujeitos, por meio do poder agindo e gerenciando por meio de mecanismos com 

intuito de alcançar seus objetivos. No que tange as relações de gênero a biopolítica 

determina procedimentos e modos condicionando, assim, o que é ser mulher e 

homem no meio social por meio de seus mecanismos de controle. Para o alcance de 

seus objetivos e controle, possui como uma das perspectivas a transformação do 

homem para um novo sujeito social se utilizando do corpo e enunciando uma 

vulnerabilidade deste homem fazendo cair por terra a onipotente virilidade masculina 

e, assim, evidenciando um fracasso da lógica patriarcal que o fundamentava. 

No que tange a essa nova perspectiva a biopolítica utiliza-se de meios e 

mecanismos como políticas públicas e a promoção da saúde ao capturar esse 

sujeito, como exemplo os grupos reflexivos de gênero que tem a função de 

desconstruir os papéis normatizados na sociedade entre homens e mulheres, assim 

diminuindo as agressões às mulheres. No entanto, segundo os dados apresentados 

a respeito do sucesso desta intervenção, estas não são suficientes para provocar 

uma real extinção da desigualdade social nas relações de gênero pois, a cada ano 

tem crescido o número de mortes entre as mulheres, cuja violência tem em maior 

número a autoria masculina. No entanto, outra hipótese pode ser o baixo interesse 

em estudos e pesquisas sobre masculinidades, homens e suas produções subjetivas 

acarretando assim numa baixa quantidade efetiva de políticas públicas voltadas para 

a conscientização e reflexão do homem e seu envolvimento acerca do 

enfrentamento da violência contra a mulher. 

Por tudo isso considero ser evidente a necessidade da inserção do homem 

nas discussões sobre gênero e violência contra a mulher, descontruir o modelo 

hegemônico de masculinidade, bem como dos papéis delimitados as mulheres e 

homens. Para uma aparente transformação da cultura e produção de subjetividades 

do que é ser homem e mulher é necessária a introdução do masculino nos espaços 

de discussão sobre violência contra a mulher e da categoria gênero. Promover junto 
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a meninos e adolescente nas escolas e academias, nos âmbitos das organizações 

onde é visível uma grande presença da população masculina, bem como na 

estrutura familiar e nas representações de papéis tradicionais. Por meio de debates 

e estudos de novas e possíveis masculinidades, levar a reflexão do posicionamento 

dos sujeitos diante da temática gênero e violência contra a mulher, com o propósito 

real da equidade entre os gêneros, onde se encontra o objetivo inicial deste trabalho.  

Deixo, então, este presente trabalho sem algum fechamento de ideias para 

possíveis e maiores articulações desta vasta temática, objetivando futuras pesquisas 

em meu percurso acadêmico e profissional. Assim, advertindo que as inquietações 

aqui expostas e os apontamentos sobre as questões da inserção e reflexões acerca 

da masculinidade articulando nas discussões do enfrentamento da violência contra a 

mulher que aqui está patente não constituem respostas fechadas, mas sim 

possibilidades reais de reflexão e ação sobre a equidade entre homens e mulheres. 
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